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Úvod 
 
Cílem této studie je přiblížit aktuální význam klíčových faktorů určujících rozsah, 

v němž je potřebné realizovat sociální služby, na straně jedné a stávající předpoklady a 
omezení limitující možnost realizace sociálních služeb v potřebném rozsahu na straně druhé. 
V rámci prvního uvedeného okruhu bude sledována situace vybraných cílových skupin 
sociálních služeb a analyzovány problémové a rizikové jevy. Jako důležitý předpoklad 
určující celkový kontext jednotlivých sociálních služeb je třeba vnímat míru zapojení 
nestátních neziskových organizací, respektive orgánů státní správy a samosprávy do realizace 
sociální služby. Klíčovým předpokladem je přirozeně výše finančních prostředků dostupných 
na realizaci sociální služby. Kromě zmapování těchto, pro realizaci sociálních služeb 
klíčových okolností bude samozřejmě pozornost věnována také rozsahu, v jakém jsou sociální 
služby v současnosti realizovány, a jeho vnímání z hlediska přiměřenosti stávajícím potřebám. 
Pozornost bude věnována 26 typům sociálních služeb, 15 typům cílových skupin a 21 
problémovým či rizikovým jevům. 

Z uvedeného vyplývá, že tato práce bude mít velice široký záběr. Byla proto 
rozčleněna na dvě základní části. V první z nich (část A) je problém vymezen a 
v koncentrované podobě charakterizován. Následně je problém zhodnocen a navržena stručná 
doporučení. 

Druhá část práce (část B) byla pojata jako přehled metod a jednotlivých zjištění o 
cílových skupinách, problémových a rizikových jevech a typech sociálních služeb tak, aby 
bylo možné v ní snadno dohledat informace, jež budou z okruhu sledovaných jevů čtenáře 
zajímat nejvíce. Obsah těchto kapitol se neomezil pouze na zmapování odpovědí na 
sledovaných škálách, ale pokaždé byly uvedeny také veškeré „jiné odpovědi“ tak, aby bylo 
přiblíženo chápání sledovaných jevů respondenty, lišící se povaha různých problémů a 
odlišnosti v přístupu k nim, lišící se systémové předpoklady, dobré praxe atd. Všechny tři 
hlavní kapitoly v této části byly zakončeny podkapitolou umožňující vzájemné srovnání všech 
sledovaných jevů. Věřím, že díky tomuto členění se značný rozsah práce nestane pro čtenáře 
překážkou, ať už jeho zájmem bude dohledání informací o některém ze sledovaných 
problémů, vzájemné srovnání situace v různých oblastech nebo nalezení souhrnné 
charakteristiky oblastí, jimiž se tato práce zabývá. 
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A. Souhrnná charakteristika a zhodnocení situace 
 

1. Vymezení problematiky 
 

1.1 Sociální služby 
Sociální službou se rozumí „činnost nebo souhrn činností v nepříznivé sociální 

situaci, tzn. pomoc osobám při ztrátě jejich soběstačnosti a ochranu před sociálním 
vyloučením [pozn. 1] s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 
společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např. bydlení, školství, služby 
zaměstnanosti atd.). Sociální služba je službou ve veřejném zájmu.“ [MPSV 2004a: 13] 

„Nepříznivou sociální situací se rozumí taková situace, ve které osoba pro ztrátu 
soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, 
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo 
z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, 
není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou 
ani jinak dostatečně zabezpečeny.“ [ibid.]. 

Základními druhy sociálních služeb jsou služby sociální péče a služby sociální 
prevence [ibid.: 12]. Věcný záměr zákona o sociálních službách vymezuje 10 základních typů 
služeb sociální péče a 13 základních typů sociální intervence [ibid.: 31 - 38]. Jejich výčet je 
uveden v příloze 1. O toto rozlišení se opíralo také vymezení sociálních služeb v této práci. 
S ohledem na existenci určitých rozdílů u různých forem realizace téhož typu sociální služby 
(např. realizace služeb ošetřovatelské péče v domácnosti klienta oproti jejich realizaci 
v ústavech sociální péče a domovech důchodců) nebo naopak jejich značnou blízkost (osobní 
asistence a odlehčovací služby) bylo toto členění upraveno následovně (celý dotazník je 
uveden v příloze 2): 
• Kategorie „osobní asistence“ a „odlehčovací služby“ byly sledovány společně. 
• Kategorie „pobyty v domovech sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
 postižením“ byly rozlišeny na:  

a. domovy důchodců, 
b. penziony pro důchodce, 
c. domovy s pečovatelskou službou a 
d. domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem. 

• Kategorie „služby ošetřovatelské péče“ byla rozdělena na:  
a. ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců (vyjma léčeben 
 pro dlouhodobě nemocné) a  
b. domácí péči (home care). 

 
1.2 Specifické skupiny a problémové a rizikové jevy jako klíčové faktory určující 

poptávku po sociálních službách 
Cílem sociálních služeb je zmírnit nebo změnit nepříznivou sociální situaci osob, 

které pro nedostatečnou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální 
situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 
činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopny dostatečně 
zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. 
Sociální služby přitom mohou být poskytovány jednotlivcům i rodinám [MPSV, 2004a:10]. 
Toto vymezení osob, jimž jsou sociální služby určeny (uživatelé sociálních služeb), pokrývá 
značně široké spektrum příjemců sociálních služeb s lišícími se potřebami a lišícím se 
zázemím (přirozeným i náhradním) pro jejich uspokojení, respektive různými prostředky 
(přirozenými i náhradními) vhodnými k uspokojení těchto potřeb. Z tohoto důvodu je žádoucí 
rozlišení uživatelů sociálních služeb do několika různých cílových skupin. 
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Cílové skupiny lze definovat mnoha různými způsoby, vždy je ovšem potřebné 
reflektovat skutečnost, že zařazení určitého sociálního jevu do určité kategorie (v tomto 
případě definování cílové skupiny) je zjednodušením komplexní sociální reality a jako takové 
sice usnadňuje tuto realitu snáze uchopit, na stranu druhou však nemusí dostatečně postihovat 
některé důležité aspekty a může se stát překážkou při snaze porozumět příslušnému 
sociálnímu jevu (jímž právě „nepříznivá sociální situace“ je [pozn. 2]). Rozhodující je proto 
kategorie (a tedy i členění cílových skupin) správně vymezit vzhledem k cíli, za nímž mají být 
rozlišeny [srov. Matoušek, O., Kodymová, P. Koláčková, J., 2005: 15]. 

Přiblížení situace cílových skupin sociálních služeb bylo chápáno jako nezbytná 
součást analýzy situace v oblasti sociálních služeb, neboť právě cílové skupiny (jejich počty a 
možnosti uspokojení jejich potřeb) zásadním způsobem určují poptávku po sociálních 
službách. Kritériem pro rozlišení cílových skupin v této práci byla jejich vazba na typy 
sociálních služeb vymezené „Věcným návrhem zákona o sociálních službách“, adaptované 
pro potřeby tohoto výzkumu. Celkem tak bylo sledováno 15 cílových skupin, mezi něž patřily 
jak cílové skupiny zahrnující uživatele služeb sociální péče, tak cílové skupiny uživatelů 
služeb sociální intervence. 

Druhým aspektem výrazně ovlivňujícím potřebnost realizace určitých sociálních 
služeb je výskyt problémových a rizikových jevů, respektive jejich skladba. Nárůst významu a 
pozornosti věnované určitým problémovým a rizikovým jevům může zvyšovat poptávku po 
určitém typu sociálních služeb (např. s častějším výskytem domácího násilí lze očekávat vyšší 
poptávku po azylovém bydlení). Stejně tak ovšem může výskyt (skladba) problémových a 
rizikových jevů výrazně snižovat význam přikládaný sociálním službám v obecní politice 
(např. při vysoké kriminalitě či míře nezaměstnanosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
represivním postupům či prevenci kriminality, respektive službám zaměstnanosti). 

Při sledování problémových a rizikových jevů byla pozornost věnována 21 jevům, 
které mohly ohrozit či narušit fungování společnosti, respektive komunity (různé kriminální a 
sociálně-patologické jevy), nebo indikovaly míru rizika sociálního vyloučení (extrémní 
chudoba, problémy s placením nájemného, ztráta bydlení, nezaměstnanost apod.). Lze 
předpokládat, že sledované skutečnosti, respektive jejich důsledky mají na poptávku po 
sociálních službách velmi výrazný vliv. 

Všechny tři dosud diskutované aspekty (sociální služby, cílové skupiny, problémové 
a rizikové jevy) samozřejmě není možné zjednodušit pouze do modelu „nabídka - poptávka“, 
neboť vztahy mezi nimi jsou daleko komplexnější. Tato práce proto každý ze sledovaných 
aspektů zachycuje zvlášť a umožňuje vzájemná srovnání těchto tří aspektů. Informace, jež 
jsou dále prezentovány, by tak měly umožnit vnímání zkoumaného problému způsobem, který 
je znázorněn na diagramu 1. Je ovšem nutné vzít na vědomí, že v některých případech se 
všechny tři sledované aspekty překrývaly jen zčásti. 
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D i a g r a m  1   Vztah mezi sociálními službami, cílovými skupinami a problémovými či 
rizikovými jevy 
 sociální problémy (problémové či rizikové jevy) 
 veřejné zájmy 

 
cílové skupiny (klienti) sociální služby 
poptávka nabídka 

 
Poptávka po sociálních službách je dále určována celou řadou dalších klíčových 

charakteristik, které mohou, avšak také nemusejí, s oběma výše zmíněnými skutečnostmi 
souviset - velikost lokality, demografická struktura (vlivy na velikost a strukturu cílových 
skupin), strukturální problémy regionů (vlivy na problémové a rizikové jevy), informovanost 
cílové skupiny o realizovaných službách, spokojenost klientů s nabízenými službami či jejich 
alternativami, respektive jejich „image“ u cílových skupin a mnohdy i širší veřejnosti apod. 
S ohledem na celkovou délku výzkumného nástroje byla mezi sledované charakteristiky dále 
zařazena již pouze velikost spádových území dotázaných obcí. 

 
1.3 Předpoklady a překážky účinné realizace sociálních služeb 

Možnosti realizace sociálních služeb jsou limitovány širokým spektrem okolností a 
lze jen obtížně identifikovat takové předpoklady či překážky, které by bylo možné vzájemně 
porovnávat u různých typů sociálních služeb. Výrazně odlišné podmínky lze totiž nalézt 
dokonce i mezi poskytovateli stejného typu sociální služby - lišící personální a finanční 
kapacity, možnosti a omezení spojené s právním statusem organizace, ochota k podpoře ze 
strany subjektů poskytujících finanční prostředky (státních i nestátních), odlišná povaha 
problémů v lokalitách, kde srovnávané organizace působí atd. 

Všeobecně lze jednotlivé podmínky pro úspěšnou realizaci sociálních služeb rozdělit 
do tří skupin: finanční a personální, legislativní a systémové (jiné než legislativní). S ohledem 
na uvedené problémy bude tato práce sledovat pouze jednu charakteristiku v první oblasti 
(subjektivní hodnocení výše finančních prostředků na realizaci příslušného typu sociální 
služby) a jednu charakteristiku ve třetí uvedené oblasti (zapojení neziskových organizací). 
Tyto dvě charakteristiky tak mohou naznačit pouze dílčí (a rozhodně ne šířeji zobecnitelnou!) 
informaci o existujících předpokladech a překážkách pro realizaci sociálních služeb, srovnání 
rozsáhlejšího okruhu charakteristik u daného počtu typů sociálních služeb však je již 
prakticky nerealizovatelné (i s ohledem na uvedené obtíže spojené s rozdílností sledovaných 
typů sociálních služeb). Obě tyto charakteristiky zachycené u všech sledovaných typů 
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sociálních služeb byly dále doplněny informací o výši finančních zdrojů ve třech vymezených 
oblastech a struktuře příjmů. 

 
1.4 Přiměřenost rozsahu realizace sociálních služeb aktuálním potřebám 

Jak je z předchozího textu zřejmé, potřebnost realizace určitého typu sociální služby 
výrazným způsobem ovlivňuje na straně jedné poptávka po sociální službě (respektive různé 
faktory, jimiž je poptávka určena) a předpoklady a překážky účinné realizace na straně druhé. 
Potřebnost realizace určitého typu služeb proto není možné hodnotit pouze na základě 
rozsahu, v němž je realizována. I přesto je však vhodné tuto charakteristiku samostatně 
sledovat, neboť při srovnatelné poptávce a obdobných podmínkách zdaleka nemusí být rozsah 
realizace srovnatelný (např. v důsledku politických priorit, nastavení finančních toků v oblasti 
či skutečnosti, že určité zařízení může uspokojit poptávku v sousedním regionu). Ke 
komplexnímu zachycení přiměřenosti realizace určitého typu sociálních služeb potřebám je 
proto žádoucí kromě údajů o rozsahu realizace, údajů o přiměřenosti realizovaných aktivit a 
kromě výše uvedených skutečností sledovat také nastavení priorit, jimž je věnována 
pozornost. V této práci je sledováno pět problémů s nejvyšší prioritou a pět problémů 
spojených s nejvyššími finančními náklady. 

 
1.5 Výzkumné šetření 

Výzkum sledující oblasti přiblížené v předchozím textu byl realizován mezi 
pracovníky referátů sociálních věcí obecních úřadů v obcích s pověřeným obecním úřadem 
(dále jen obce s POU; celkem bylo osloveno 388 obcí tohoto typu; dotazník) a městských 
částí hlavního města Prahy s rozšířenou působností (dále jen správní obvody hl. m. Prahy, 
celkem 22 oslovených městských částí). Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím 
elektronické pošty, po vyžádání ze strany několika oslovených obcí byl dotazník s ohledem na 
technické problémy odeslán poštou. Vybráno bylo 115 dotazníků, z nichž 114 (tj. 27,8% 
oslovených úřadů) bylo i následně analyzováno. 

S ohledem na míru návratnosti neposkytují dále předkládaná zjištění dostatečně 
ucelenou informaci o situaci v ČR a výsledky nelze považovat za vyčerpávající popis 
současné situace. Množství shodujících se parametrů u obcí tohoto typu v ČR a ve 
sledovaném vzorku ovšem naznačuje, že zjištěné skutečnosti znamenají více než pouhé 
indikativní zachycení rámcových charakteristik o současné situaci a nejvýraznějších trendech. 

Dotazníkový formulář použitý pro účely tohoto šetření lze nalézt v příloze 2. 
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2. Sociální služby a jejich kontext - souhrnná charakteristika situace 
 

2.1 Osoby se specifickými potřebami 
Velikost cílových skupin byla pro potřeby tohoto šetření srovnána na základě 

přepočtu počtů osob uváděných dotázanými osobami u každé ze skupin na celkový počet 
obyvatel ČR. Toto srovnání mělo pouze orientační charakter, dále uvedené počty osob 
v jednotlivých cílových skupinách se nemusejí shodovat se statistikami a expertními odhady 
vztahujícími se k velikosti jednotlivých skupin a prezentovaná data nelze s těmito statistikami 
zaměňovat. Jako zdaleka nejpočetnější byla vnímána skupina seniorů (315 583), následovaná 
skupinou osob s tělesným handicapem (236 946). Ty byly se značným odstupem následovány 
skupinou rodičů s dětmi na mateřské dovolené (73 119), rodiči s dětmi v obtížné situaci 
(67 207) a osobami v krizové životní situaci nebo žijícími v rizikovém sociálním prostředí 
(63 856). Nejnižší výskyty byly zaznamenány u osob vracejících se z výkonu trestu (12 385), 
osob bez přístřeší (9 365) a osob opouštějících ústavní péči (1 891). 

Prostřednictvím faktorové analýzy byly zjištěny okolnosti určující počty jednotlivých 
cílových skupin. Jednalo se o velikost obecné populace, počty osob s handicapem, počty 
rodičů s dětmi na mateřské dovolené a počty rodičů s dětmi v obtížné životní situaci. Dvě 
třetiny dotázaných obcí (65,7%) tak bylo možné na základě početního zastoupení jednotlivých 
cílových skupin rozlišit do těchto samostatných kategorií: 
• obce se srovnatelným významem všech sledovaných skupin (28,9% celého vzorku), 
• obce s nadprůměrnými počty handicapovaných a zvýšenou velikostí obecné populace 
 (15,8% případů), 
• obce s velice nízkým významem rodičů s dětmi v obtížné životní situaci (9,6% obcí), 
• obce s nadprůměrnými počty rodičů s dětmi na mateřské dovolené (5,3% obcí), 
• obce s nadprůměrnými počty rodičů s dětmi v obtížné životní (3,5% případů) a 
• obce se zvýšenou velikostí obecné populace (2,6%). 

Situaci bylo možné jako uspokojivou vnímat pouze u skupiny seniorů (odpověď 
„výborné“ či „velmi dobré“ uvedena v 83,3% validních případů), částečně pak také u rodičů 
s dětmi na mateřské dovolené (60,9%) a skupiny tělesně handicapovaných (43,0%). U dalších 
šesti cílových skupin (mentálně a smyslově handicapovaní, děti a mladiství v krizové situaci, 
rodiče s dětmi v obtížné životní situaci, občané v krizové situaci a osoby opouštějící ústavní 
péči) se pozitivní hodnocení objevilo pouze ve 20 - 40 % případů. U šesti zbývajících 
sledovaných skupin (osoby bez přístřeší, osoby žijící ve znevýhodňujícím sociokulturním 
prostředí, děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí, děti a mladiství žijící v rizikovém 
sociálním prostředí, osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a osoby závislé na 
drogách a léčené z drogové závislosti) bylo pozitivní hodnocení zaznamenáno přibližně 
v patnácti procentech případů.  

Podle nejvýraznějších podobností mezi možnostmi uspokojení specifických potřeb 
bylo možné jednotlivé skupiny rozdělit do tří typů - na osoby, jimž je poskytována sociální 
péče (osoby s handicapem a osoby zabezpečované s ohledem na fázi jejich životního cyklu), 
osoby v krizové situaci a v problematickém sociálním prostředí a na marginalizované 
skupiny. Možnosti uspokojení specifických potřeb byly jako „výborné“ či „velmi dobré“ u 
všech typů skupin zároveň hodnoceny pouze ve 3,5 % případů, u dvou různých typů zároveň 
se takovéto hodnocení objevilo ve 20,1% případů. „Výborně“ či „velmi dobře“ byly zajištěny 
potřeby jednoho z identifikovaných typů skupin ve 29,8% případů. Ve 42,1 % případů byly 
možnosti uspokojení potřeb hodnoceny jako „pouze minimální“ nebo „velmi špatné“ u všech 
tří skupin. Nejčastěji byly možnosti uspokojení potřeb vnímány jako „výborné“ či „velmi 
dobré“ u typové skupiny osob, jimž je poskytována sociální péče (ve 26,3% případů byla 
takto hodnocena tato skupina samostatně, ve 21,8% případů společně s dalšími skupinami). 
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Situace osob, jimž je poskytována sociální péče, byla nejlépe hodnocena v Praze, 
Jihočeském, Pardubickém a Zlínském kraji a v kraji Vysočina, nejhůře naopak 
v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Moravskoslezském kraji. Situace osob v krizové 
situaci a osob žijících v problematickém sociálním prostředí byla jako nejvíce uspokojivá 
vnímána v Královéhradeckém kraji, Praze a Olomouckém kraji, nejméně uspokojivé možnosti 
uspokojení potřeb byly zaznamenány v Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. 
Možnosti uspokojení potřeb marginalizovaných skupin byly vnímány jako nejlepší v Praze, 
Olomouckém, Ústeckém a Zlínském kraji, jako nejhorší potom v Karlovarském, Pardubickém 
a Středočeském kraji. Celkově byla situace všech sledovaných skupin jako nejvíce uspokojivá 
hodnocena v Praze, Olomouckém, Zlínském a Královéhradeckém kraji, nejméně uspokojivě ji 
hodnotili respondenti z Karlovarského, Plzeňského a Moravskoslezského kraje. 

Možnosti uspokojení specifických potřeb všech sledovaných skupin byly lépe 
hodnoceny v obcích s velikostí spádového území nad 50 000 obyvatel. Po rozdělení cílových 
skupin podle jednotlivých typů byl tento trend patrný pouze u marginalizovaných skupin. 
Možnosti uspokojení potřeb osob, jimž je poskytována sociální péče, byly nejlepší v obcích 
s velikostí spádového území od 10 000 do 100 000 obyvatel. 

Rozložení velikostních kategorií, u nichž byly zjištěny nejlepší možnosti uspokojení 
potřeb, se u každé cílové skupiny lišilo natolik, že v tomto ohledu nebylo možné uvažovat 
žádný obecnější trend společný pro všechny skupiny. 

 
2.2 Analýza problémových a rizikových jevů v prostředí 

Jako častý nebo klíčový problém hodnotilo nejvíce respondentů (76,4 %) 
dlouhodobou nezaměstnanost. Polovina respondentů jako časté či klíčové problémy hodnotila 
krádeže a drobnou kriminalitu (56,0 %), neplacení nájemného (50,4 %), užívání alkoholu 
mezi mládeží (50,0 %) a problémy související s užíváním alkoholu (48,2 %). Poněkud méně 
často byly závažným problémem děti a mladiství vyrůstající v problémovém sociálním 
prostředí (40,3%), užívání drog mezi mládeží (32,5%) a problémy související s užíváním drog 
(30,7%). Jako nejméně frekventované problémy byly hodnoceny dětská prostituce (častý nebo 
klíčový problém v 0,9 % případů), prostituce a obchod s lidmi všeobecně (3,6 %), týrání a 
zneužívání dětí (7,0 %) a projevy rasové nesnášenlivosti (8,8 %).  

Jako okolnosti ovlivňující strukturu problémů obce byly prostřednictvím faktorové 
analýzy identifikovány:  
• závislostní chování a kriminalita se zpravidla nižší mírou závažnosti, 
• projevy násilného jednání a problémy se školní docházkou, 
• výskyt sociálně vyloučených multiproblémových skupin (dlouhodobá nezaměstnanost, 
 extrémní chudoba, problémy s užíváním alkoholu - těsná souvislost těchto tří 
 charakteristik je vcelku očekávatelná, i přesto je však hodna zvláštní pozornosti), 
• trestná činnost, přestupky a specifické problémové skupiny (osoby bez přístřeší), 
• prostituce a obchod s lidmi a 
• neplacení nájemného. 

Na základě významu jednotlivých faktorů bylo možné v 71,9% případech rozdělit 
obce do kategorií s lišícím se významem jednotlivých problémových okruhů: 
• obce s méně častým výskytem závislostí a méně závažných forem kriminality (15,8% obcí 
 z celého souboru), 
• obce s častějšími problémy s trestnými činy, přestupky a specifickými problémovými 
 skupinami, avšak s menšími problémy s neplacením nájemného (11,4%), 
• obce s častějším výskytem sociálně patologických jevů souvisejících s nedostatkem 
 příjmů a nemožností uplatnění, avšak méně častým výskytem trestných činů, přestupků a 
 specifických problémových skupin (11,4), 
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• obce s častějšími problémy s násilným jednáním a problémy s dodržováním školní 
 docházky (10,5%), 
• obce s častějším výskytem závislostí a méně závažných forem kriminálního jednání a 
 častějším problémem s trestnými činy, přestupky a specifickými problémovými skupinami 
 (8,8%), 
• obce s častějším výskytem neplacení nájemného (7,9%) a  
• obce s častějším výskytem prostituce a obchodu s lidmi a sociálně patologických jevů 
 vázaných na nedostatečné příjmy a nemožnost pracovního uplatnění (6,1%). 

Po provedení cluster analýzy byly jednotlivé problémy seskupeny do tří skupin - 
problémy s nejvyšší, střední a nízkou mírou naléhavosti. Jako nejvíce naléhavé byly všechny 
sledované problémy pociťovány v Ústeckém, Olomouckém, Karlovarském a Středočeském 
kraji. Ve všech těchto čtyřech krajích byla zaznamenána nejvýznamnější potřeba řešit 
problémy s vysokou naléhavostí a problémy se střední mírou naléhavosti. Řešení skupiny 
nejméně naléhavých problémů bylo jako nejvíce potřebné pociťováno v Ústeckém, 
Libereckém a Plzeňském kraji. 

Nejnižší naléhavost vybraných problémů byla zaznamenána ve Zlínském a 
Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. V těchto krajích byla nízká potřebnost řešení problému 
uvedena u středně a málo naléhavých problémů. Řešení problémů s vysokou mírou 
naléhavosti bylo jako nejméně potřebné vnímáno ve Zlínském, Pardubickém, 
Moravskoslezském a Plzeňském kraji. 

Potřebnost řešení všech sledovaných problémů (a stejně tak i jednotlivých skupin 
problémů určených mírou jejich naléhavosti) byla jako nejvyšší vnímána v obcích se 
spádovým územím o velikosti nad 100 000 obyvatel. Nejnižší potřebnost řešit vybrané 
problémy (jak všeobecně, tak v rámci všech tří podskupin) byla zaznamenána u obcí s počtem 
obyvatel ve spádovém území do 10 000. 

Priorita potřebnosti řešení sledovaných sociálních problémů v zásadě odpovídala 
pořadí jednotlivých problémů podle jejich rozsahu. Nižší potřebnost řešení problému, než by 
odpovídalo hodnocení jeho rozsahu, byla zaznamenána u extrémní chudoby, vyšší pozornost 
byla naopak věnována problematice šikany. Jako velmi pozitivní zjištění je třeba chápat 
naprosto okrajový výskyt případů, v nichž zůstával význam jednotlivých problémů výrazně 
podceněn (tj. případů charakterizovaných značným významem problémů a zároveň uvedením 
postradatelnosti aktivit, které by mohly napomoci při jeho řešení). 

Přiměřenost rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení příslušného problému 
byla jako nejvyšší hodnocena u záškoláctví (ve 42,1% validních případů byl problém řešen 
v dostatečné míře), extrémní chudoby (38,4%), závažné kriminality (37,5), dětí se syndromem 
CAN (36,1%), problémů v mezilidském soužití (35,6%) a projevů rasové nesnášenlivosti 
(34,7%). Nejméně uspokojivý byl rozsah aktivit realizovaných v rámci snah o řešení užívání 
alkoholu mezi mládeží (6,3%) a dlouhodobé nezaměstnanosti (7,5%). 

Rozsah realizovaných aktivit byl ve vztahu ke všem sledovaným problémům jako 
dostatečný vnímán nejčastěji v Olomouckém, Zlínském a Libereckém kraji a Praze. 
Dostatečný rozsah byl v těchto regionech uváděn nejčastěji také pro skupinu všech problémů 
vyjma nezaměstnanosti a bezdomovectví. Řešení situace osob bez přístřeší byla jako adekvátní 
vnímána nejčastěji v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském a Olomouckém kraji, 
problém nezaměstnanosti byl v nejvíce případech dostatečně řešen v Libereckém a 
Jihomoravském kraji a v Praze. 

Cluster analýza naznačila, že rozsah řešení problému dlouhodobé nezaměstnanosti a 
rozsah aktivit realizovaných ve vztahu k osobám bez přístřeší jsou výrazně odvislé od rozsahu 
řešení ostatních problémů. 

Rozsah realizovaných aktivit u všech problémů nejméně potřebám odpovídal v Kraji 
Vysočina, Pardubickém, Plzeňském kraji a Ústeckém. Stejná situace platila i pro skupinu 
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problémů nezahrnující nezaměstnanosti a bezdomovectví. V pěti krajích (Libereckém, 
Karlovarském, Pardubickém a Plzeňském kraji a v Praze) nevnímal žádný respondent aktivity 
realizované ve snaze řešit problém s osobami bez přístřeší jako dostatečné. Ve vztahu 
k nezaměstnanosti tato situace nastala dokonce v 8 krajích (Olomoucký, Zlínský, 
Královéhradecký, Jihočeský, Karlovarský, Pardubický a Plzeňský kraj a kraj Vysočina). 

Rozsah realizovaných aktivit byl ve vztahu ke všem sledovaným problémům jako 
dostatečný vnímán častěji v obcích se spádovým územím o velikosti nad 100 000 obyvatel. 
Tato situace platila i pro skupinu všech problémů vyjma nezaměstnanosti a bezdomovectví. 
Řešení situace osob bez přístřeší bylo výrazně častěji jako adekvátní vnímáno v obcích 
s velikostí spádového území nad 50 000, problematika dlouhodobé nezaměstnanosti byla 
nejlépe řešena v obcích se spádovým územím do 10 000 obyvatel. 

U žádného z 21 sledovaných problémů neuvedlo větší množství respondentů (66,6 či 
více procent), že by byl řešen v dostatečné míře. Z osmi problémů, jež měly zpravidla (v 66,6 
či více procentech případů) nízký význam, jich byly čtyři řešeny se střídavými úspěchy a čtyři 
byly řešeny nedostatečně. Mezi závažnějšími problémy (33,3 - 66,6% respondentů 
uvádějících značný význam) jich bylo 10 řešeno nedostatečně a 2 se střídavými úspěchy. 
Dlouhodobá nezaměstnanost (jediný problém vnímaný jako významný více než 66,6% 
respondentů) byla řešena nedostatečně. 

 
2.3 Předpoklady a překážky účinné realizace sociálních služeb 

U 10 z 26 sledovaných typů sociálních služeb uvedly vyšší zapojení nestátních 
neziskových organizací více než dvě třetiny respondentů, u 8 dalších byly počty respondentů 
uvádějících vyšší aktivitu nestátních neziskových organizací v zásadě srovnatelné s počty 
respondentů uvádějícími vyšší aktivitu orgánů státní správy a samosprávy a 8 typů sociálních 
služeb bylo podle více než dvou třetin respondentů častěji realizováno orgány státní správy a 
samosprávy. Výrazně aktivnější role nestátních neziskových organizací byla zaznamenána u 
nízkoprahových služeb pro děti a mládež (vyšší role NNO v 84,1% validních případů), 
kontaktních center pro uživatele drog (82,6%), domácí péče (82,1%), osobní asistence 
(81,5%), terapeutických komunit (81,2%) a u služeb rané péče (75,0%). Naopak výrazná 
vyšší role orgánů státní správy a samosprávy byla zaznamenána u penzionů pro důchodce 
(vyšší role NNO v 2,7% validních případů), domovů důchodců (5,6%), domovů 
s pečovatelskou službou (8,5%), ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců (15,0%), u pečovatelské služby (17,9%), podporovaného bydlení (21,7%) a 
poradenských služeb (21,8%). Mezi službami, jež byly realizovány ve větším rozsahu (tj. u 
služeb, u nichž více než 50% respondentů uvedlo, že služby příslušného typu jsou 
realizovány), zřetelně dominovaly služby realizované převážně orgány státní správy a 
samosprávy. Výjimkami v tomto případě byly domácí péče a osobní asistence či odlehčovací 
služby. 

Prostřednictvím cluster analýzy byly rozlišeny dvě základní skupiny typů sociálních 
služeb - okruh služeb soustřeďujících se na oblast sociální péče [pozn. 3] a okruh služeb 
soustřeďujících se na oblast sociálních intervencí [pozn. 4]. Toto rozlišení se ovšem opírá o 
převažující typ služeb v příslušné skupině; některé typy služeb je na uvedené škále obtížné 
jakkoli zařadit s ohledem na jejich specifickou povahu (např. poradenství) nebo vzhledem ke 
skutečnosti, že obě uvedené alternativy vzájemně propojují (chráněné bydlení), povaha 
některých služeb by naopak předpokládala zařazení do druhé uvedené skupiny (domácí péče). 

Nejvýrazněji se neziskové organizace do realizace sociálních služeb zapojovaly 
v kraji Vysočina, hlavním městě Praha a Zlínském kraji. V oblasti služeb sociální péče se 
nestátní neziskové organizace nejvíce angažovaly v kraji Vysočina, Olomouckém a Zlínském 
kraji. Do realizace služeb sociální intervence se nestátní sektor nejvýrazněji zapojoval v kraji 
Vysočina a Pardubickém kraji. 
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Nejnižší zapojení neziskového sektoru (jak pro všechny služby společně, tak pro obě 
podskupiny) bylo zaznamenáno v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. 

Zapojení neziskového sektoru rostlo se stoupajícím počtem obyvatel ve spádovém 
území. Tento trend byl patrný jak u všech typů služeb všeobecně, tak u služeb sociální péče a 
služeb sociální intervence. 

Z 26 sledovaných typů sociálních služeb uvedly dostatek finančních prostředků více 
než dvě třetiny respondentů u pěti služeb, u žádné z nich ovšem nebyli s výší prostředků 
spokojeni všichni dotázaní. Srovnatelný byl počet spokojených a nespokojených respondentů 
u dalších 10 služeb a převaha negativního hodnocení byla zaznamenána u 11 zbývajících 
sociálních služeb. Respondenti uvádějící dostatečné množství finančních prostředků byli 
častěji zastoupeni v případě domovů s pečovatelskou službou (85,9% validních případů), 
pečovatelské služby (85,5%), penzionů pro důchodce (77,8%), ošetřovatelské služby v 
ústavech sociální péče a domovech důchodců (76,7%), domovů důchodců (76,2%), domovů 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem (63,6%), poradenských služeb 
(56,4%), domácí péče (52,5%) a denních a týdenních pobytů pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem (52,0%). Mezi službami, jež byly realizovány ve větším rozsahu (tj. u 
služeb, u nichž více než 50% respondentů uvedlo, že služby příslušného typu jsou 
realizovány), byl převážně zaznamenáván dostatek finančních zdrojů, výjimkou byly pouze 
asistenční a odlehčovací služby. 

Prostřednictvím cluster analýzy byly rozlišeny dvě základní skupiny typů sociálních 
služeb - okruh služeb soustřeďujících se na oblast sociální péče [pozn. 5] a okruh služeb 
soustřeďujících se na oblast sociálních intervencí [pozn. 6]. Toto rozlišení se ovšem opírá o 
převažující typ služeb v příslušné skupině; některé typy služeb je na uvedené škále obtížné 
jakkoli zařadit s ohledem na jejich specifickou povahu (např. poradenství) nebo vzhledem ke 
skutečnosti, že obě uvedené alternativy se vzájemně propojují (chráněné bydlení), povaha 
některých služeb by naopak předpokládala zařazení do druhé uvedené skupiny (terénní 
programy v rizikových komunitách). 

Dostatek finančních zdrojů byl nejčastěji uveden v Jihočeském a Plzeňském kraji. 
V obou těchto krajích byl nejčastěji zaznamenán dostatek finančních prostředků na realizaci 
služeb sociální péče. Dostatek prostředků na realizaci služeb sociální intervence byl nejčastěji 
uveden v Královéhradeckém a Plzeňském kraji. 

Množství prostředků na realizaci sociálních služeb bylo nejméně často jako 
dostačující vnímáno v hlavním městě Praha a v Pardubickém kraji. V oblasti sociální péče byl 
dostatek finančních prostředků nejméně často uveden ve Zlínském a Olomouckém kraji, 
hlavním městě Praha a Pardubickém kraji. Prostředky na realizaci služeb sociální intervence 
nejméně často postačovaly v případě hlavního města Prahy, Pardubického a Ústeckého kraje. 

Množství finančních zdrojů bylo jako dostatečné nejčastěji pociťováno v obcích 
s velikostí spádového území do 10 000 obyvatel. Naopak největší nedostatek finančních 
prostředků byl pociťován v obcích s velikostí spádového území nad 100 000 obyvatel. Tuto 
skutečnost bylo možné pozorovat jak u služeb sociální péče, tak u služeb sociální intervence, 
nicméně v prvním případě byla situace všech velikostních skupin se spádovým územím do 
100 000 obyvatel v podstatě srovnatelná a výrazněji se lišila až poslední skupina obcí. Naproti 
tomu v oblasti služeb sociální intervence bylo množství finančních prostředků nízké rovněž 
ve skupině obcí se spádovým územím o velikosti mezi 50 a 100 000 obyvateli. 

 
2.4 Stávající rozsah realizace sociálních služeb a přiměřenost realizovaných služeb 

aktuálním potřebám 
Nejrozsáhleji realizovanými typy sociálních služeb byly pečovatelská služba 

(v 88,6% validních případů byl rozsah realizace hodnocen jako značný) a domovy 
s pečovatelskou službou (78,6%). Ve značném rozsahu byly provozovány rovněž domovy 
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důchodců (56,6%). Nejnižší rozsah realizace byl naopak zaznamenán u služeb sociální 
rehabilitace a terapeutických komunit (v obou případech byl značný rozsah realizace uveden 
pouze ve 2,7% validních případů). U poloviny sledovaných služeb se odpovědi „realizace 
služby má zásadní význam“ nebo „má v rámci realizovaných služeb významné místo“ 
objevily v méně než 10% případů. Alespoň jeden typ služeb z této skupiny měl pro obec 
zásadní význam nebo zaujímal významné postavení podle 33,3% respondentů. 

Na základě cluster analýzy bylo možné sdružit do jedné skupiny služby zajišťující 
standardní péči pro seniory (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, 
ošetřovatelské služby v ústavních zařízeních, pečovatelská služba a domácí péče). Druhou 
samostatnou skupinu tvořily všechny ostatní služby. Do této druhé skupiny přitom spadaly i 
specializované typy služeb pro seniory (penziony pro důchodce, denní a týdenní pobyty pro 
seniory a osoby s handicapem, centra denních služeb pro tyto skupiny). 

Nejvýraznější rozsah realizace všech sledovaných typů služeb byl zaznamenán 
v Jihočeském, Zlínském a Olomouckém kraji. Ve všech těchto třech krajích byla v největším 
rozsahu realizována skupina služeb nezahrnující standardní péči o seniory. Služby tohoto typu 
byly nejvýrazněji realizovány v Jihočeském, Libereckém a Pardubickém kraji.  

V nejnižším rozsahu byly služby realizovány v Plzeňském kraji. Skupina služeb 
nezahrnující standardní péči o seniory byla v nejnižším rozsahu realizována v Plzeňském, 
Libereckém a Moravskoslezském kraji, naopak tento typ služeb byl v nejnižším rozsahu 
realizován v hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji. 

Nejvýrazněji byly všechny typy služeb realizovány v obcích s velikostí spádového 
území od 50 do 100 000 obyvatel. V této skupině obcí byl nejvyšší rozsah realizace 
zaznamenán u obou sledovaných podskupin sociálních služeb. Nejnižší rozsah realizace 
sociálních služeb byl zaznamenán v obcích, v jejichž spádovém území žilo 10 000 či méně 
obyvatel. U skupiny služeb nezahrnujících standardní péči o seniory byl nejnižší rozsah 
realizace zaznamenán rovněž v této velikostní kategorii. Služby zajišťující standardní péči o 
seniory byly v nejnižším rozsahu realizovány v obcích s velikostí spádového území nad 
100 000 obyvatel a v obcích se spádovým územím s méně než 10 000 obyvateli. 

Rozsah realizace nejlépe odpovídal stávajícím potřebám v případě pečovatelské 
služby (odpovídající míra vybavenosti v 90,2% validních případů) a domovů s pečovatelskou 
službou (80,0%). Mezi typy služeb, u nichž byla míra vybavenosti hodnocena většinou 
respondentů, byla nejnižší přiměřenost zaznamenána v případě poskytování pomoci v krizové 
situaci (10,3%) a u osobní asistence či odlehčovacích služeb (20,8%). 

Na základě cluster analýzy bylo možné sdružit do jedné skupiny služby poskytující 
psychosociální péči především seniorům (domovy s pečovatelskou službou, ošetřovatelské 
služby v ústavních zařízeních, pečovatelská služba, domácí péče a poradenství). Druhou 
samostatnou skupinu tvořily všechny ostatní služby. Do této druhé skupiny přitom spadaly i 
některé typy služeb pro seniory (domovy důchodců, penziony pro důchodce, denní a týdenní 
pobyty pro seniory a osoby s handicapem, centra denních služeb pro tyto skupiny). 

Rozsah realizace sledovaných typů služeb byl jako přiměřený stávajícím potřebám 
nejčastěji hodnocen v Jihočeském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. V těchto krajích byla 
přiměřenost potřebám jako nejvýraznější hodnocena jak u souhrnného hodnocení všech 
služeb, tak u skupiny služeb zahrnujících psychosociální péči s důrazem na seniory. Ostatní 
typy služeb byly nejvýrazněji realizovány v Moravskoslezském, Královéhradeckém, 
Ústeckém a Libereckém kraji.  

Nejnižší přiměřenost rozsahu všech realizovaných služeb byla zaznamenána 
v Plzeňském, Olomouckém a Karlovarském kraji. V těchto krajích a Jihomoravském kraji 
byla přiměřenost ve srovnání s ostatními kraji nižší u skupiny služeb nezahrnujících 
psychosociální péči s důrazem na seniory. U druhé identifikované skupiny služeb byla 
nejnižší přiměřenost potřebám zaznamenána v Plzeňském, Karlovarském a Zlínském kraji. 
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Přiměřenost realizovaných služeb klesala se stoupající velikostí spádového území. 
Tato skutečnost byla ovšem dále patrná pouze u podskupiny služeb nezahrnující zajištění 
psychosociální péče s důrazem na seniory. U druhé podskupiny sociálních služeb byl rozsah 
jejich realizace vnímán jako nejméně odpovídající v obcích s velikostí spádového území nad 
100 000 obyvatel, obecnější vztah mezi velikostí spádového území a přiměřeností 
realizovaných služeb však zachycen nebyl. 

Skutečnosti nejvýrazněji ovlivňující přiměřenost stávajícím potřebám nebyly ve 13 
případech hodnoceny s ohledem na nízký počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti 
realizovaných aktivit (méně než 50% z celkového počtu respondentů), a v dalších 6 případech 
nebyly hodnoceny s ohledem na skutečnost, že v některé z klíčových sledovaných skupin 
[pozn. 7] počet respondentů nedosahoval 10% z celkového počtu případů zahrnutých do 
analýzy. Ze zbylých sedmi typů sociálních služeb byly čtyři (azylové služby, pečovatelská 
služba, osobní asistence a odlehčovací služby, poradenské služby) nejvýrazněji ovlivňovány 
rozsahem realizace, jeden množstvím finančních prostředků (denní a týdenní pobyty pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem) a zbylé dva typy sociálních služeb byly oběma 
těmito charakteristikami ovlivňovány ve srovnatelné míře (centra denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem, domácí péče). 

Nízká potřeba uplatnění služby (bez dalších doprovodných charakteristik) byla 
nejvýraznější charakteristikou u terapeutických komunit, doléčovacích programů, 
nízkoprahových center pro bezdomovce, domovů se speciálním režimem pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem a penzionů pro důchodce. 

Nízká potřeba uplatnění služby doprovázená nízkým a zároveň nedostatečným 
rozsahem realizace charakterizovaly denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem, chráněné bydlení, podporované bydlení, domovy sociálních služeb 
pro osoby se zdravotním handicapem, domovy na půl cesty, služby přechodného ubytování, 
služby sociální rehabilitace a služby rané péče. 

Srovnatelný význam nízkého uplatnění služby a nízkého a zároveň nedostatečného 
rozsahu realizace byl zaznamenán u center denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem, azylových služeb, terénních programů v rizikových komunitách, nízkoprahových 
služeb pro děti a mládež a kontaktních center. 

Nízký a zároveň nedostatečný rozsah realizace doprovázený nízkou potřebou 
uplatnění služby charakterizovaly osobní asistenci či odlehčovací služby a pomoc v krizové 
situaci. 

Nízký a zároveň nedostatečný rozsah realizace (bez dalších doprovodných 
charakteristik) představoval dominantní charakteristiku u domácí péče. 

Značný a stávajícím potřebám odpovídající rozsah realizace byl dominantní 
charakteristikou (bez dalších doprovodných jevů) u pečovatelské služby, domovů důchodců a 
domovů s pečovatelskou službou. 

U ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců byl 
zaznamenán poměrně velký rozptyl různých hodnocení tohoto typu služeb. Nejčastěji 
uváděnou charakteristikou byla nízká potřeba uplatnění tohoto typu služeb. Častou kombinací 
odpovědí však byly také nízký a zároveň stávajícím potřebám neodpovídající rozsah realizace 
tohoto typu služeb, značný a zároveň dostačující rozsah realizace a odpovídající, byť nepříliš 
masivní rozsah realizace. 

Poradenské služby charakterizoval na jedné straně nízký a zároveň stávajícím 
potřebám neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb, na straně druhé naopak značný 
rozsah realizace tohoto typu služeb, který zároveň dostatečně odrážel aktuální potřeby v této 
oblasti. 

Rozsah realizace sociálních služeb a jejich přiměřenost potřebám výrazným 
způsobem souvisely s hodnocením dostupných finančních prostředků. U většiny sociálních 
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služeb byl nárůst finančních prostředků doprovázen nárůstem pozitivního hodnocení 
přiměřenosti realizovaných služeb a vyšším rozsahem realizovaných aktivit. 

Přiměřenost realizovaných služeb aktuálním potřebám výrazným způsobem 
souvisela s rozsahem realizace sociálních služeb. U většiny sociálních služeb byl nárůst 
rozsahu realizace doprovázen nárůstem pozitivního hodnocení přiměřenosti realizovaných 
služeb.  

U služeb s nižším zapojením státu [pozn. 8] a služeb s rovnocenným zapojením státu 
a NNO [pozn. 9] bylo průměrné hodnocení dalších tří dalších sledovaných charakteristik 
v zásadě srovnatelné. U skupiny sociálních služeb charakterizovaných nejvýraznější aktivitou 
orgánů státní správy a samosprávy [pozn. 10] byl zaznamenán nejvýraznější průměrný rozsah 
realizace a nejvyšší průměrné zastoupení respondentů spokojených s přiměřeností 
realizovaných služeb i s výší finančních zdrojů. 

Podle rozsahu realizace a přiměřenosti realizovaných aktivit bylo možné sociální 
služby rozdělit do těchto čtyř skupin: 
• domovy s pečovatelskou službou a pečovatelská služba (vysoký rozsah realizace, vysoká 
 přiměřenost potřebám), 
• domovy důchodců (střední rozsah realizace a střední přiměřenost potřebám), 
• penziony pro důchodce, ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovy 
 důchodců, domácí péče a poradenské služby (nízký rozsah realizace a střední vnímání 
 přiměřenosti potřebám) a  
• ostatní služby (velmi nízký rozsah realizace a nízká či velmi nízká přiměřenost potřebám). 

 
Přílišná variabilita uváděných odpovědí (uváděny byly střídavě sociální problémy, 

cílové skupiny realizované aktivity/opatření) neumožňovala detailněji zhodnotit priority obcí, 
i přesto však byla zřejmá vysoká pozornost věnovaná seniorům a zdravotně postiženým, péči 
o rodinu a dítě a nezaměstnanosti. 
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3. Zhodnocení situace a doporučení 
 
Sociální služby prošly v uplynulých patnácti letech radikální proměnou, nicméně 

jejich pozice nadále zaostává za očekáváními. Tuto skutečnost potvrzují i zjištěné výsledky ve 
všech třech sledovaných oblastech (hodnocení problémových a rizikových jevů, situace 
cílových skupin i sociálních služeb samotných). Odpovědi vztahující se k jednotlivým 
problémovým a rizikovým jevům, cílovým skupinám a sociálním službám s odlišnou povahou 
vykazovaly výraznou varianci, nicméně ve všech třech oblastech výrazně převažovalo 
nepříznivé hodnocení současné situace. 

Z výzkumného šetření vyplynula značná setrvačnost postupů realizovaných v oblasti 
sociálních služeb, kdy pozornost byla věnována službám s ustálenou tradicí a velmi málo 
pozornosti bylo věnováno sociálním službám zaměřeným na řešení problémů, s nimiž má ČR 
zkušenosti až po roce 1989 (nejnižší procento odpovědí uvádějících dostatečnou vybavenost 
z celkového počtu validních případů bylo zaznamenáno u služeb sociální rehabilitace a 
terénních programů v rizikových komunitách). Lze říci, že služby v této oblasti doposud 
nejsou řazeny mezi „standardní“ způsob řešení situace osob v nepříznivé sociální situaci a 
doposud se dostatečně „nezavedly“ (jakkoli se mohou osvědčovat a jakkoli může být jejich 
význam již akceptován). Otázkou je, zda důvodem této skutečnosti je přílišné lpění na 
„zavedených formách“ pomoci, systémové překážky (legislativa, institucionální prostředí 
apod.) či nedostatek kapacit (finančních, personálních, odborných atd.). Příznačná je přitom 
skutečnost, že aktivity orgánů státní správy a samosprávy se zřetelně koncentrují na „sociální 
služby s ustálenou tradicí“. Změna právě této skutečnosti je jednou z nejdůležitějších 
výzev pro období následující po vstoupení zákona o sociálních službách v platnost. 

Výše uvedená skutečnost je patrná nejen v případě samotných sociálních služeb, ale 
promítá se také do situace cílových skupin: jako uspokojivou lze hodnotit situaci seniorů, 
v relaci k ostatním marginalizovaným skupinám se v dobré situaci ocitají ještě rodiče s dětmi 
na mateřské dovolené a osoby se zdravotním handicapem. S rostoucím stupněm 
marginalizace výrazně klesá i počet respondentů uvádějících pozitivní hodnocení jejich 
situace. Tato skutečnost do jisté míry vyplývá z povahy věci, kdy s rostoucí marginalizací 
klesá velikost cílové skupiny [pozn. 11], kapacita organizací (státních i nestátních) i 
přijatelnost podpory příslušné skupině [pozn. 12]. Nicméně z hodnocení rizikových a 
problémových jevů a přiměřenosti některých typů sociálních služeb vyplývá, že tato „logika 
věci“ zde zřejmě není jedinou příčinou. V tomto ohledu je jedním z nejvíce varovných zjištění 
srovnání významu problémů s neplacením nájemného (častý nebo klíčový problém v 50,5% 
validních případů) s přiměřeností opatření realizovaných za účelem jejich řešení (v dostatečné 
míře řešen ve 24,8% validních případů). Ve světle tohoto srovnání je zřejmé, že situaci osob 
bez přístřeší a osob žijících ve znevýhodňujícím sociálním prostředí (respektive situaci služeb 
pro tyto skupiny realizovaných) rozhodně nelze s odkazem na to, že se jedná o „osoby 
společensky nepřizpůsobené“, považovat za přijatelný stav. Nejvíce marginalizovaným 
cílovým skupinám, respektive sociálním službám, které mohou situaci těchto osob 
zlepšit, by mělo rozhodně být věnováno více pozornosti. Obzvlášť naléhavým, nicméně 
dostatečně neřešeným problémem se stávají sociální dopady nefungující bytové politiky, 
bytová a sociální politika obcí vyžadují vyšší vzájemnou provázanost a zvýšení jejich 
schopnosti předcházet prostorové segregaci (vytváření sociálně vyloučených komunit) či 
alespoň minimalizovat její negativní důsledky. To předpokládá aktivnější strategický 
přístup ze strany obcí respektující uvedené cíle a adekvátní finanční podporu na 
realizaci těchto cílů (formou vícezdrojového financování). 

Významným zjištěním byla rovněž skutečnost, že neziskové organizace se aktivněji 
podílely na realizaci sociálních služeb s nízkým rozsahem realizace, nízkou mírou 
přiměřenosti potřebám a nižší přiměřeností finančních prostředků. Pro toto zjištění může být 
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více různých vysvětlení - nižší potřebnost realizace tohoto typu služeb, zaplnění „děr“ 
v oblastech, kde stát selhává, znevýhodněné postavení těchto organizací atd. Zjištěné údaje 
neumožňovaly dostatečné posouzení příčin této skutečnosti, i přesto ovšem naznačily, že 
patrně můžeme vyloučit první ze zde uvedených vysvětlení. Tato zjištění tak vzájemně 
propojují oba závěry uvedené výše a poukazují na značnou provázanost mezi systémovými 
předpoklady (jejichž důsledkem je diferenciace mezi bloky „státních“ a „nestátních“ 
sociálních služeb) a prioritami obecní politiky v oblasti sociálních služeb (jak z hlediska 
rozsahu realizace, tak z hlediska finančních prostředků). Změny systémových předpokladů 
pro realizaci sociálních služeb (např. zavádění změn v souvislosti se zákonem o sociálních 
službách, tvorba regionálních strategií, grantové programy apod.) jsou pouze jedním 
předpokladem úspěšné transformace sociálních služeb, druhým klíčovým momentem je 
nastavení priorit v oblasti sociálních služeb v obecní politice. Klíčovým (byť ne jediným - 
viz dále) parametrem je především kritérium potřebnosti realizace jednotlivých typů 
sociálních služeb. 

Kvalifikované rozhodování o prioritách v oblasti sociálních služeb je nezbytné 
realizovat ve vazbě na znalost situace v mikroregionu. Tato okolnost nepřímo implikuje, že 
nastavení priorit a následná podpora jednotlivých typů sociálních služeb by měla náležet 
obecním úřadům. Nicméně praxe je poněkud složitější - obcím s POU přísluší kromě 
rozhodování v samostatné působnosti také rozhodování v působnosti přenesené dotýkající se 
obcí v jejím spádovém území. Při realizaci sociálních služeb v mikroregionu se uplatňují oba 
typy správního rozhodování, základním východiskem by přitom měl být zpracovaný 
komunitní plán obce respektující určité obecně přijímané principy [MPSV 2004b]. Právě 
komunitní plán představuje základní nástroj pro optimalizaci sociálních služeb potřebám. 
Účelem optimalizace služeb samozřejmě není „nivelizace“ prostředků přidělovaných na 
jednotlivé typy sociálních služeb, nicméně zjištěné disproporce mezi výší finančních 
prostředků na realizaci jednotlivých typů vzhledem k uváděné potřebě realizace svědčí o 
velmi slabé vazbě mezi potřebností a prioritou, jež je službě skutečně přisuzována. Komunitní 
plánování tedy k těsnější vazbě mezi těmito skutečnostmi patrně doposud výrazněji 
nepřispívá. Otázka, zda zjištěný stav souvisí spíše s nedostatečnou podporou realizace 
komunitních plánů ze strany obcí, regionálních či centrálních orgánů nebo s limitovanými 
možnostmi a výstupy komunitního plánování, přesahuje možnosti této práce. Je ovšem 
zřejmé, že sladění priorit s potřebami praxe by měla být věnována soustavnější 
pozornost. Měly by být rovněž posilovány mechanismy, které by k dosažení tohoto cíle 
měly napomoci, a to včetně finančních stimulů (vícezdrojové financování). 

Dalším klíčovým poznatkem o financování sociálních služeb je skutečnost, že pouze 
u 5 ze 26 sledovaných typů sociálních služeb uvedly dostatek finančních prostředků více než 
dvě třetiny respondentů, u žádné z nich přitom nebyli s výší prostředků spokojeni všichni 
dotázaní. Srovnatelný počet spokojených a nespokojených respondentů u dalších 10 služeb a 
převaha negativního hodnocení u 11 zbývajících sociálních služeb jasně dokumentují, že na 
realizaci sociálních služeb na obecní úrovni je v současnosti poskytováno velice omezené 
úhrnné množství finančních prostředků. Jejich další rozdělení mezi jednotlivé typy služeb a 
nastavení priorit v oblasti sociálních služeb vzhledem k existujícím potřebám je tak skutečně 
nelehkým úkolem. Zjištěné údaje tak zároveň hovoří pro zvýšení prostředků 
poskytovaných na realizaci sociálních služeb na obecní úrovni. Značné rezervy přitom 
lze spatřovat především při získávání prostředků z různých zdrojů (dominovaly státní 
dotace a prostředky obce; prostředky z Evropské unie či jiné zdroje podle respondentů 
prakticky nebyly v sociální oblasti využívány). Jak bylo naznačeno výše, vypisování pouze 
účelově vázaných dotací centrálními či regionálními orgány nemusí být vzhledem k lišícím se 
podmínkám mezi různými obcemi vždy dostatečně přiměřeným opatřením. Na druhou stranu, 
změna rozpočtového určení daní (ve prospěch municipalit) také nepředstavuje řešení 
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zaručující posílení finančních kapacit v sociální oblasti, natož pak vyváženěji sladěného 
nastavení priorit s existujícími potřebami. Ke zlepšení současné situace tak nemohou být 
realizována pouze izolovaná opatření. Účelné, koncepčně zpracované a navzájem 
sladěné změny v oblasti dotační i rozpočtové politiky představují základní krok ke 
zlepšení situace, nicméně měly by být dále doprovázeny zřetelným posílením 
institucionálních mechanismů v této oblasti (komunitní plánování, vícezdrojové 
financování, grantová schémata, zlepšení kapacit žadatelů pro získání prostředků 
apod.). 

Význam problémových a rizikových jevů, respektive situace cílových skupin 
představují charakteristiky, které dále rozšiřují kontext realizace sociálních služeb (srov. 
diagram 1). K většině sociálních služeb ovšem nebylo možné nalézt přesně odpovídající 
paralely jak mezi cílovými skupinami, tak mezi rizikovými a problémovými jevy (výjimkou 
byly např. nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší, hodnocení výskytu osob bez přístřeší a 
situace této cílové skupiny). I přesto však řada výsledků svědčila o těsném vztahu a velmi 
komplexních vztazích mezi všemi třemi aspekty sledovanými v této studii. 

Nejvýrazněji byly tyto souvislosti patrné při třídění průměrných hodnot pro celou 
skupinu sledovaných jevů podle velikosti spádového území (některé položky v příslušné 
skupině se přirozeně od hlavních trendů odlišovaly - více viz příslušné kapitoly a přílohy). 
V obcích s velikostí spádového území do 10 000 obyvatel byl zaznamenán nejnižší výskyt 
problémových a rizikových jevů, nejnižší rozsah realizace sociálních služeb, avšak zároveň 
nejvyšší počet respondentů uvádějících dostatek finančních prostředků a přiměřenost 
realizovaných aktivit aktuálním potřebám. Za této situace jsou poněkud překvapivým 
zjištěním nejnižší průměrné možnosti uspokojení potřeb cílových skupin v této velikostní 
kategorii. V těchto obcích zároveň vykazovaly výraznější aktivitu orgány státní správy a 
samosprávy. 

Možnosti uspokojení potřeb cílových skupin byly jako nejlepší hodnoceny v obcích 
s velikostí spádového území nad 50 000 obyvatel. V největším rozsahu byly sociální služby 
realizovány v obcích se spádovým územím s 50 - 100 000 obyvateli. Častější výskyt 
problémů, avšak zároveň také vyšší úspěšnost opatření realizovaných za účelem jejich řešení 
byly zaznamenány v obcích se spádovým územím přesahujícím 100 000 obyvatel. Nicméně 
v těchto obcích byly nejhůře hodnoceny množství finančních prostředků a přiměřenost 
sociálních služeb stávajícím potřebám. Ve srovnání s dalšími velikostními kategoriemi byla u 
těchto obcí zároveň zaznamenána nejvyšší aktivita nestátních neziskových organizací. 

Poptávka po sociálních službách i další související charakteristiky tedy jsou výrazně 
ovlivňovány velikostí obce, ale také řadou dalších parametrů, jako například 
sociodemografickými charakteristikami populace, jejím zdravotním stavem, setrvačností 
systému sociálních služeb, vnímáním sociálních služeb společností, potřebami, jež u klientů 
stávající služby stimulují, atd. Zaměření se na potřeby cílové skupiny, pro níž je služba 
realizována, respektive na veřejný zájem, k jehož řešení by měla přispět, jsou tak i přes jisté 
obtíže při vzájemném porovnávání významnými kritérii pro adekvátní zhodnocení situace. 
Je-li to možné a efektivní (náklady nepřekračují mezní užitek) - měla by být těmto otázkám 
rovněž věnována pozornost. Výše diskutované hledisko potřebnosti realizace určitého typu 
sociální služby tedy nemusí při snaze o nastavení priorit v sociální oblasti zdaleka 
postačovat a rozhodně by nemělo být sledováno izolovaně. Také proto je zpracování 
sociodemografické analýzy obce (mikroregionu) základním východiskem komunitního 
plánu a tato skutečnost by měla mít i náležitou oporu v příslušných dotačních 
programech. 

Zjištění prezentovaná v této práci nemohou reflektovat individuální varianci 
v jednotlivých dotázaných obcích a situace v sociální oblasti v určité obci se může od 
„typických“ charakteristik (viz kapitola 2) výrazně lišit. Některé skutečnosti, vyplývající 
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z výše uvedených zjištění, proto nelze automaticky aplikovat na všechny obce ČR a 
nastavení konkrétních priorit v sociální oblasti musí nutně být vázáno na situaci 
v příslušné obci. V procesu komunitního plánování v jednotlivých obcích [pozn. 13] tak výše 
prezentované „typické“ charakteristiky využitelné nejsou, nicméně velmi užitečné mohou pro 
aktéry komunitního plánování být informace o situaci získané vyplněním dotazníkového 
formuláře - dotazník totiž umožňuje srovnání právě několika podstatných dimenzí problému a 
byl konstruován tak, že pro konfrontaci priorit v různých oblastech je plně dostačující již 
zběžné „přehlédnutí“ struktury zaškrtnutých odpovědí u každé z klíčových otázek (otázky 2, 
4, 5, 6 a 8). Význam určitého rizikového či problémového jevu, situaci cílové skupiny či 
určité sociální služby dále dokreslují upřesňující charakteristiky (otázky 1, 3, 7, 9 a 10). Při 
optimalizaci sociálních služeb může být dotazník přes určité limity [pozn. 14] využit jako 
doplňkový indikativní materiál i bez dalšího statistického zpracování. Posloužit může i 
mimo oblast sociálních služeb (volba programu prevence sociálně patologických jevů nejlépe 
odpovídajícího rizikovým a problémovým jevům). Takovéto využití lze samozřejmě 
doporučit nejenom obcím, které se zúčastnily výzkumného šetření a jimž takovéto zacházení 
s dotazníkem umožní zužitkovat čas, který jeho vyplnění věnovaly dříve.  
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B. Přehled empirických zjištění a charakteristika použitých metod 
 

1. Metody 
 

1.1 Zadání a realizace výzkumného projektu 
K účasti v tomto výzkumu byly přizvány referáty sociálních věcí obecních úřadů 

v obcích s pověřeným obecním úřadem (dále jen obce s POU; celkem bylo osloveno 388 obcí 
tohoto typu; dotazník) a městských částí hlavního města Prahy s rozšířenou působností (dále 
jen správní obvody hl. m. Prahy, celkem 22 oslovených městských částí). Dotazníky byly 
distribuovány prostřednictvím elektronické pošty, po vyžádání ze strany několika oslovených 
obcí byl dotazník s ohledem na technické problémy odeslán poštou. Vybráno bylo 115 
dotazníků, z nichž 114 (tj. 27,8% oslovených úřadů) bylo i následně analyzováno. 

Míra účasti patrně souvisela především s rozsahem zjišťovaných údajů - ze sedmi 
případů, v nichž byl v reakci na výzvu k zapojení do projektu zmíněn důvod neúčasti, bylo 
třikrát uvedeno vysoké pracovní vytížení a dvakrát přechodný nedostatek personálních 
kapacit v době šetření (vysoká nemocnost, dlouhodobá nepřítomnost). V dalším případě byla 
účast odmítnuta s ohledem na nemožnost zjistit údaje v požadovaném rozsahu. Posledním 
uvedeným důvodem neúčasti byla skutečnost, že obec sama sociální ani zdravotní služby 
neprovozuje.  

K celkové koncepci výzkumného šetření byly dotazy či připomínky vzneseny pouze 
ojediněle [pozn. 15], častěji se dotazy a připomínky týkaly přímo určitých otázek a budou 
proto zmíněny v příslušné části této práce. V souvislosti se zvoleným členěním práce budou 
některé specifické postupy vyhodnocování dat vysvětleny také vždy v rámci příslušných 
kapitol. 

S ohledem na míru návratnosti neposkytují dále předkládaná zjištění dostatečně 
ucelenou informaci o situaci v ČR a výsledky nelze považovat za vyčerpávající popis 
současné situace. Množství shodujících se parametrů u obcí tohoto typu v ČR a ve 
sledovaném vzorku ovšem naznačuje, že zjištěné skutečnosti znamenají více než pouhé 
indikativní zachycení rámcových charakteristik o současné situaci a nejvýraznějších trendech. 

Validitu zjištěných údajů podtrhuje vysoká shoda vybraných kontrolních parametrů 
od dotázaných obcí ve sledovaném vzorku a na území ČR (viz dále). Takto výrazná shoda 
ovšem byla zaznamenána pouze u šesti krajů reprezentujících jen mírně nadpoloviční počet 
dotázaných. Srovnání údajů mezi jednotlivými kraji je proto nezbytné považovat za pouze 
orientační (a to i vzhledem k počtu dotázaných v některých sledovaných krajích). S ohledem 
na velikost vzorku a tyto skutečnosti bylo upuštěno od použití statistického testování 
významu rozdílů mezi jednotlivými kraji a srovnání zachycující rozdíly mezi jednotlivými 
kraji mělo čistě indikativní povahu. 

Statistickou spolehlivost (reliabilitu) zjištěných údajů limitovaly tři základní 
skutečnosti. Odpovědi některých respondentů se pravděpodobně nevztahovaly ke spádovému 
území obce s POU, ale spíše k území této obce samotné (viz kapitola 2 této části). Variabilita 
některých odpovědí (viz kapitola 5) naznačovala, že v některých případech byly otázky řešeny 
v kontextu sociální politiky obce, zatímco v jiných z perspektivy obecní politiky jako celku. 
Problematika, v rámci níž byla tato druhá situace zaznamenána, nebyla proto důsledněji 
analyzována, nicméně hodnocení z odlišných pozic mohlo určitým způsobem ovlivnit také 
charakter odpovědí, u nichž tato skutečnost nebyla takto patrná. Základním limitem všech 
získaných odpovědí ovšem byla lišící se informovanost dotázaných a tedy výrazněji 
subjektivní zabarvení získaných odpovědí. Navzdory tomu ovšem byl zkoumán celý 
sledovaný vzorek, neboť lišící se pozice dotazovaných bylo možné pouze rámcově 
odhadnout, (navíc pouze v některých případech) a případy, které by z hlediska cílů šetření 
nebyly validní, prakticky nebylo možné identifikovat. Tato a některá další omezení jsou 
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podrobněji diskutována především v kapitolách 2 a 5. Zjištěným skutečnostem je i přesto 
potřebné přikládat značnou váhu, neboť i přes uvedená omezení vykreslují současnou situaci 
ve sledovaných oblastech z pohledu obcí s POU, nehledě na konkrétní perspektivu zvolenou 
dotazovaným respondentem. 

 
1.2 Objekt šetření 
1.2.1 Základní informace o zkoumaném vzorku 

Nejvyšší počet dotazníků (16) byl vybrán ve Středočeském kraji, dále pak 
v Královéhradeckém kraji (12) a Jihomoravském kraji (10), poměrná účast těchto regionů ve 
výzkumném šetření však s ohledem na počet obcí s pověřeným Obecním úřadem (POU) na 
daném území v zásadě odpovídala hodnotám pro celou ČR. Nejvyšší poměrná účast 
(7 vybraných dotazníků, 50,0% celkového počtu obcí s POU na tomto území) byla 
zaznamenána v Karlovarském kraji. Nejnižší účast byla zaznamenána v Jihočeském kraji 
(4 vybrané dotazníky, 10,8% počtu obcí s POU) a Plzeňském kraji (4 dotazníky, 11,4%). 
Zastoupení jednotlivých obcí s POU / správních obvodů hl. m. Prahy se ve zkoumaném 
vzorku lišilo od zastoupení v ČR jen minimálně (srov. sloupec % zkoumaného vzorku). 
 
T a b u l k a  1   Účast obcí s POU v jednotlivých regionech 

účast regionu na 
výzkumu** region 

počet 
vybraných 
dotazníků 

% zkoumaného vzorku* kumulativní % 
ne ano 

Jihočeský 4 3,5% (9,02%) 3,5% 89,2% 10,8% 
Jihomoravský 10 8,8% (8,29%) 12,3% 70,6% 29,4% 
Karlovarský 7 6,1% (3,41%) 18,4% 50,0% 50,0% 
Královéhradecký 12 10,5% (8,54%) 29,0% 65,7% 34,3% 
Liberecký 6 5,3% (5,12%) 34,3% 71,4% 28,6% 
Moravskoslezský 8 7,0% (7,56%) 41,3% 74,2% 25,8% 
Olomoucký 5 4,4% (4,63%) 45,7% 73,7% 26,3% 
Pardubický 7 6,1% (6,34%) 51,8% 73,1% 26,9% 
Plzeňský 4 3,5% (8,54%) 55,3% 88,6% 11,4% 
Středočeský  16 14,1% (13,41%) 69,3% 70,9% 29,1% 
Ústecký 8 7,0% (7,32%) 76,3% 73,3% 26,7% 
Vysočina 9 7,9% (6,34%) 84,2% 65,4% 34,6% 
Zlínský 9 7,9% (6,10%) 92,1% 64,0% 36,0% 
území nezjištěno 1 0,9% 93,0%   
mezisoučet - kraje 106 93,0%  72,7% 27,3% 
hlavní město Praha 8 7,0% (5,37%) 100,0% 63,6% 36,4% 
součet - ČR 114 100,0%  72,2% 27,8% 

* V závorce je orientačně uvedeno zastoupení počtu obcí s POU / správních obvodů hl. m. Prahy z jednotlivých 
regionů na území ČR (vlastní propočet podle údajů ČSÚ). Rozdíl mezi oběma hodnotami tak zachycuje odlišnost 
mezi regionálním zastoupenmí obcí s POU ve zkoumaném vzorku a na celém území republiky. 
** Procento z celkového počtu oslovených obcí s POU a správních obvodů hl. m. Prahy. 
*** Ze zjištěných údajů bylo patrné, že tento blíže neurčený dotazník nemohl být vyplněn v žádném z pražských 
obvodů, je proto zahrnut do mezisoučtu pro kraje. 

 
Více něž polovinu zkoumaného vzorku tvořily obce s POU či správní obvody hl. m. 

Prahy, v jejichž spádovém území žilo deset až padesát tisíc obyvatel. Ve spádovém území 
třetiny oslovených obcí nepřevyšoval počet obyvatel deseti tisíc. Zastoupení jednotlivých typů 
obcí podle velikosti jejich spádového území se ve zkoumaném vzorku lišilo od zastoupení 
v ČR jen minimálně (srov. sloupec % zkoumaného vzorku). 
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T a b u l k a  2   Účast obcí s POU ve výzkumu podle velikosti jejich spádového území  
účast obce s 

POU/správního obvodu 
HMP o příslušné 

velikosti spádového 
území na výzkumu 

velikost spádové 
oblasti (podle 

počtu obyvatel) 

počet 
vybraných 
dotazníků 

% zkoumaného 
vzorku kumulativní % 

ne ano 
do 10 000 39 34,2% (36,3%) 34,2% 73,8% 26,2% 
10 001 - 50 000 61 53,6% (51,8%) 87,7% 71,2% 28,8% 
50 001 - 100 000 11 9,6% (8,0%) 97,4% 66,7% 33,3% 
100 001 a více 3 2,6% (3,9%) 100,0% 81,3% 18,7% 
všechny velikosti 114 100,0%  72,2% 27,8% 

* V závorce je orientačně uvedeno zastoupení počtu obcí s POU / správních obvodů hl. m. Prahy z jednotlivých 
regionů na území ČR (vlastní propočet podle údajů ČSÚ). Rozdíl mezi oběma hodnotami tak zachycuje odlišnost 
mezi regionálním zastoupení obcí s POU ve zkoumaném vzorku a na celém území republiky. 
** Procento z celkového počtu oslovených obcí s POU a správních obvodů hl. m. Prahy. 
*** Ze zjištěných údajů bylo patrné, že tento blíže neurčený dotazník nemohl být vyplněn v žádném z pražských 
obvodů, je proto zahrnut do mezisoučtu pro kraje. 
 

Při rozlišení obcí podle rozsahu působnosti (obec s pověřeným obecním úřadem a 
obec s rozšířenou působností), respektive skutečnosti, zda je obec krajským městem či 
správním obvodem hlavního města Prahy, byl zjištěn poněkud zvýšený poměrný počet obcí 
s rozšířenou působností. 

 
T a b u l k a  3 Srovnání struktury správních jednotek v České republice a ve zkoumaném 
vzorku (v %) 

 ČR vzorek 
obec s obecním úřadem s přenesenou působností 44,6 36,0 
obec s rozšířenou působností 47,1 54,4 
krajské město 2,9 1,8 
správní obvod hl. m. Prahy 5,4 7,0 
typ správní jednotky nezjištěn 0,0 0,9 
vše 100,0 100,0 
 
1.2.2 Územní charakteristiky zkoumaného vzorku v celorepublikovém a regionálním 
 kontextu 

S ohledem na nízkou účast ve vzorku je potřebné přiblížit, do jaké míry se shodují 
klíčové charakteristiky zkoumaného vzorku se situací na území ČR a v jednotlivých 
regionech. Detailní zhodnocení této skutečnosti by vyžadovalo zmapovat shodu v řadě 
různých oblastí (demografické údaje, hospodářství, nezaměstnanost, kriminalita atd.) 
[pozn. 16]. Smyslem této kapitoly však není komplexní analýza těchto charakteristik vzorku, 
ale rámcové přiblížení shody s územními charakteristikami prostřednictvím územně-správní 
charakteristiky spádových oblastí dotázaných obcí. Tyto údaje lze totiž při posuzování míry 
shody v rámci této práce považovat za prioritní, neboť zde zkoumané možnosti výkonu 
sociální správy jsou v úzké vazbě na charakter správního uspořádání. 

Struktura velikostních typů spádových oblastí i regionální rozložení zúčastněných 
obcí odpovídaly celorepublikovým údajům. Rovněž velikostní struktura samotných 
dotazovaných obcí s POU v podstatě kopírovala situaci v celé ČR. Totožné přitom nebyly 
pouze počty obcí s POU o příslušné velikosti (respektive obcí s POU o určité velikosti 
spádového území), ale také počty obcí nacházejících se v jejich spádovém území a počty 
obyvatel žijících na tomto území. Tato skutečnost tak naznačovala, že zkoumaný vzorek 
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neodrážel situaci v ČR pouze po kvantitativní stránce, ale srovnatelná byla rovněž „váha“, 
kterou příslušná velikostní skupina obcí s POU v regionu, respektive ve výzkumu má, a to jak 
z hlediska administrativního členění, tak v souvislosti s povahou osídlení v té které oblasti 
(viz příloha 3). Vysokou míru reprezentativnosti zkoumaný vzorek vykazoval rovněž 
z hlediska velikostní struktury obcí nacházejících se ve spádových územích. 

Zastoupení velikostních skupin obcí s POU (městských částí) ve zkoumaném vzorku 
vykazovalo výraznou shodu i se situací v jednotlivých regionech, poněkud odlišná struktura 
byla zaznamenána v hl. městě Praze, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Ústeckém 
kraji a kraji Vysočina (viz příloha 4). Velikostní struktura obcí nacházejících se ve spádovém 
území se nijak zřetelněji nelišila v žádném regionu (viz příloha 5). Nicméně v rámci tohoto 
výzkumu lze význam obou těchto ukazatelů vnímat spíše jako doplňující, pozornost je třeba 
věnovat spíše charakteristice spádového území dotázaných obcí. 

Velmi výrazná shoda mezi rozložením typů obcí podle velikosti jejich spádového 
území v celé ČR a ve zkoumaném vzorku, stejně jako shodující se údaje o váze příslušné 
velikosti spádové oblasti podle počtu obcí a podle počtu obyvatel byly zaznamenány 
v hlavním městě Praze, Moravskoslezském kraji a Středočeském kraji. Shodné údaje 
převažovaly ještě v Královéhradeckém kraji, Ústeckém kraji a Zlínském kraji. Tyto regionální 
podskupiny zkoumaného vzorku (celkem 53,5% celého souboru) tak s územními 
charakteristikami spádových oblastí vykazovaly vysokou míru shody. 

Pouze minimální shoda byla zaznamenána v Jihomoravském kraji, Karlovarském 
kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji a kraji Vysočina. Zcela zásadní neshody s územní 
charakteristikou regionu vykazovaly zkoumané skupiny v Jihočeském kraji, Libereckém kraji 
a Olomouckém kraji. Výsledky zjištěné v těchto regionech tak mohly být v mnoha ohledech 
výrazně ovlivněny lišícími se územními charakteristikami případů z těchto regionů (ve 
sledovaném vzorku je reprezentovalo 45,6% zjištěných odpovědí, viz příloha 6). 
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2. Počty příjemců sociálních služeb a péče a situace vybraných skupin 
osob se specifickými potřebami 

 
Dotazník zachycoval situaci 15 skupin obyvatel se specifickými potřebami. Okruh 

vybraných cílových skupin byl odvozen od sledovaného výčtu sociálních služeb. Ve vztahu 
k těmto patnácti vybraným skupinám obyvatel sledoval dotazník dva základní cíle: zachytit 
počty osob v každé příslušné skupině, kterým byly v posledních dvanácti měsících 
poskytovány sociální služby nebo péče, a zhodnotit možnosti uspokojení potřeb občanů ve 
sledovaných skupinách. 

Otázky týkající se počtů osob se specifickými potřebami, jimž byly v uplynulém roce 
poskytnuty soc. služby nebo péče, byly v průměru zodpovězeny v 81,3% případů (viz 
příloha 7). Zjištěné odpovědi na tuto otázku přitom mohly být značně limitovány několika 
skutečnostmi: 
• Respondenti neměli dostatek přesných informací o cílových skupinách, zpravidla 
s ohledem na skutečnost, že takovéto informace nejsou evidovány nebo nemají možnost získat 
údaje od neziskových organizací působících v příslušných oblastech. V souvislosti s touto 
skutečností nebyla otázka zodpovězena u žádné z cílových skupin ve 2,6% případů, 
nejvýrazněji se tato skutečnost projevila u osob se zdravotním postižením a dětí a mladistvých 
a mladistvých ohrožených drogovou závislostí (3,5%, viz příloha 8). Nicméně tato skutečnost 
samozřejmě mohla limitovat relevanci i v případech, kdy byla otázka zodpovězena 
(poznámku v tomto duchu uvedlo 3,5% respondentů). Pouze 1,8% respondentů potom byla 
k uvedeným údajům doplněna informace o tom, na základě jakých údajů byly hodnoty 
odhadnuty. Tato upřesňující informace sice nebyla od respondentů vyžadována, avšak 
srovnání s četností výskytu poznámky o „pouze rámcovém odhadu“ zde naznačuje, že 
uváděné hodnoty mají v řadě případů spíše jen orientační charakter. 
• Ve 2,6% případů bylo uvedeno, že se referát sociálních věcí obecního úřadu obce s POU 
při řešení problémů uvedené skupiny neangažuje, respektive že za sledované období 
neposkytl sociální služby nebo péči žádné osobě z uvedených skupin. Nicméně v řadě případů 
zůstaly nezodpovězeny pouze otázky týkající se některých cílových skupin (průměr pro 
všechny otázky činil v tomto případě 13,5% nezodpovězených odpovědí, viz příloha 8). 
S ohledem na zodpovězení dalších otázek zde sice bylo možné očekávat nulové výskyty u 
příslušných skupin, tento předpoklad však nemohl být při analýze dat s ohledem na možnost 
zkreslení výsledků zobecněn a tyto údaje tak byly i přesto chápány jako neuvedení odpovědi. 
• Dvakrát byla vznesena otázka, zda mají být započteny i příjemci dávek sociální péče 
(DSP), u těchto případů tak byla otázka zodpovězena v souladu s východisky výzkumného 
šetření (tj. vyjma příjemců DSP). Nicméně vznesení těchto dotazů naznačilo, že z použitého 
vymezení otázky pravděpodobně nebylo všem respondentům zřejmé, že DSP do výpočtu 
zahrnuty být nemají a že v některých případech mohly být uvedené údaje zkresleny 
započtením příjemců DSP. 
• Převažující výskyt nízkých hodnot rovněž naznačoval, že většina údajů se nejspíše 
vztahovala pouze ke katastrálnímu území obce s POU a nezahrnovala tak území obcí 
nacházejících se v její spádové oblasti. Vysoký počet odlehlých (průměrně 6,5%) a 
extrémních hodnot (průměrně 7,5% - viz příloha 9) přitom naznačoval, že výskyt silně 
početně zastoupených cílových skupin se neodvíjel od náhodné variability dat, ale byl 
způsoben jiným faktorem, přičemž tímto faktorem s nejvyšší pravděpodobností byla právě 
snaha odhadnout počty jednotlivých cílových skupin v celém spádovém území. 

Otázky týkající se možností uspokojení specifických potřeb byly v průměru 
zodpovězeny v 98,9% případů, přičemž průměrně ve 12,7% případů byla uvedena odpověď 
„možnost uspokojení specifických potřeb nelze objektivně zhodnotit“. Jiné než nabízené 
hodnocení či doplňující komentář byly uvedeny průměrně ve 4,0% případů (viz příloha 7). 
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2.1 Osoby s handicapem 
Skupina osob s handicapem zahrnovala osoby s tělesným, smyslovým a mentálním 

handicapem; počty osob spadajících do této skupiny byly vypočteny jako součet počtů osob 
v těchto jednotlivých skupinách, v některých případech však nezahrnovaly všechny uvedené 
skupiny a v několika případech byl uveden pouze souhrnný údaj pro všechny tři skupiny 
dohromady. 

Tímto postupem byla informace o velikosti této skupiny zjištěna u 87,7% 
respondentů, přičemž ve zbylých 12,3% případů nebyla v 7,9% případů zodpovězena žádná 
z otázek týkajících se osob s handicapem, v 1,8% obec nedisponovala údaji o žádné z těchto 
skupin a ve 2,6% případů se obec neangažovala při řešení potřeb žádných skupin, respektive 
žádné skupině v uplynulém roce neposkytla žádné služby nebo péči. Nejčastěji byly 
v uplynulém roce sociální služby nebo péče poskytnuty méně než padesáti osobám se 
zdravotním postižením (32,8% případů) [pozn. 17]. 

 
T a b u l k a  4  Počty osob se zdravotním handicapem, kterým byly poskytnuty sociální 
služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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zastoupení v souboru 3,0 10,8 22,0 7,0 15,1 16,0 9,0 8,0 2,1 1,0 6,0 

 
2.1.1 Osoby handicapované tělesně 

Počet osob s tělesným postižením, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo 
péče, uvedlo 85,1% respondentů, bez odpovědi (včetně případů, kdy byl uveden pouze 
souhrnný počet osob s handicapem - viz kapitola 2.1) otázku ponechalo 8,8% respondentů, 
údaji o této skupině nedisponovalo 3,5% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální 
služby nebo péče poskytnuty žádné skupině. Nejčastěji byla uváděna velikost cílové skupiny 
do 50 osob (32,8%) [pozn. 17]. 

 
T a b u l k a  5  Počty osob s tělesným handicapem, kterým byly poskytnuty sociální 
služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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zastoupení v souboru 5,2 12,4 20,6 11,3 13,4 13,4 11,3 5,2 1,0 2,1 4,1 

 
K možnostem uspokojení specifických potřeb tělesně postižených osob se vyjádřilo 

99,1% respondentů, téměř v polovině případů byly možnosti uspokojení potřeb této skupiny 
hodnoceny jako nepříliš uspokojivé. Jiné hodnocení či vlastní komentáře doplnilo 6,1% 
respondentů. 
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T a b u l k a  6  Možnosti uspokojení potřeb osob s tělesným handicapem (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 3,5
uspokojeny velmi dobře 36,8
uspokojeny v minimálním rozsahu 47,4
uspokojeny velmi špatně 6,1
nelze objektivně zhodnotit 5,3
bez odpovědi 0,9
index možnosti uspokojení potřeb 2,60

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  7  Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob s tělesným 
handicapem (počty odpovědí v příslušné kategorii) 
jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 
uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku  
(bezbariérové přístupy) 1

uvedení služby nebo typu aktivity - nejasné zda chybějící či realizované 
(domy a byty zvláštního určení) 1

uvedení organizace, služby nebo typu aktivity realizované v obci 
(Charita, volnočasové aktivity, podporované zaměstnání) 1

obecné hodnocení možností jako omezených či nedostatečných 2
řešení situace této skupiny nespadá do kompetence obce 1
upřesnění odpovědi (možnosti uspokojení potřeb vnímány jako velmi dobré 
vyjma bezbariérovosti) 1

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb osob s tělesným postižením byly nejlépe 

hodnoceny v obcích, kde počet osob, jimž byly sociální služby poskytnuty, přesahoval 250, 
avšak nedosahoval 2 000. Tento rozdíl byl průkazný na pětiprocentní hladině významnosti. 
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T a b u l k a  8  Možnosti uspokojení potřeb osob s tělesným handicapem podle velikosti 
cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,40
1 - 9 3,08
10 - 50 2,61
50 - 99 2,55
100 - 249 2,46
250 - 499 2,25
500 - 999 2,36
1 000 - 1 499 2,25
1 500 - 1 999 2,00
2 000 - 2 499 2,50
2 500 a více 2,25
procento případů zahrnutých do analýzy 81,6
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,57
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,015

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
 
2.1.2 Osoby handicapované smyslově 

Počet osob se smyslovým postižením, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo 
péče, byl uveden v 79,8% případů, ve 14,0% případů zůstala otázka nezodpovězena (případně 
byl uveden pouze souhrnný počet osob s handicapem - viz kapitola 2.1), údaji o této skupině 
nedisponovalo 3,5% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejčastěji byla uváděna velikost cílové skupiny do 10 osob 
(28,6%). 
 
 
T a b u l k a  9  Počty osob se smyslovým handicapem, kterým byly poskytnuty sociální 
služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb smyslově handicapovaných osob se 

vyslovili všichni respondenti, dvě pětiny respondentů přitom možnosti uspokojení potřeb této 
skupiny hodnotily jako nepříliš uspokojivé. Možnost jiného hodnocení či uvedení vlastního 
komentáře využil pouze jediný respondent (0,9%), konstatována zde byla skutečnost, že 
řešení situace této skupiny nespadá do kompetence referátu sociálních věcí obecního úřadu. 
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T a b u l k a  10  Možnosti uspokojení potřeb osob se smyslovým handicapem (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,9
uspokojeny velmi dobře 28,0
uspokojeny v minimálním rozsahu 39,5
uspokojeny velmi špatně 13,2
nelze objektivně zhodnotit 18,4
bez odpovědi 0,0
index možnosti uspokojení potřeb* 2,80

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 

Možnosti uspokojení specifických potřeb osob se smyslovým postižením byly 
nejlépe hodnoceny v obcích uvádějících 100 a více osob, jimž byly poskytnuty sociální 
služby. Tento rozdíl byl průkazný na pětiprocentní hladině významnosti. 

 
T a b u l k a  11  Možnosti uspokojení potřeb osob se smyslovým handicapem podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,50
1 - 9 2,80
10 - 29 2,53
30 - 49 2,70
50 - 99 2,50
100 - 149 2,50
150 - 199 2,33
200 - 249 - 
250 - 299 - 
300 - 499 - 
500 a více 2,50
procento případů zahrnutých do analýzy 69,3%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,75
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,027

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.1.3 Osoby s mentálním handicapem 

Počet osob se mentálním handicapem, jimž byly poskytnuty sociální služby nebo 
péče, uvedlo v 79,8% respondentů, otázka nebyla zodpovězena (případně byl uveden pouze 
souhrnný počet osob s handicapem - viz kapitola 2.1) ve 14,0% případů, údaji o této skupině 
nedisponovalo 3,5% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejčastěji byla uváděna velikost cílové skupiny do 10 osob 
(26,4%). 
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T a b u l k a  12  Počty osob s mentálním handicapem, kterým byly poskytnuty sociální 
služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb osob s mentálním handicapem se 
vyjádřili všichni respondenti, možnosti uspokojení potřeb této skupiny byly třetinou 
respondentů hodnoceny jako nepříliš uspokojivé. Jiné hodnocení či vlastní komentáře bylo 
doplněno ve 3,5% případů. 

 
 

T a b u l k a  13  Možnosti uspokojení potřeb osob s mentálním handicapem (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 1,8
uspokojeny velmi dobře 30,7
uspokojeny v minimálním rozsahu 34,2
uspokojeny velmi špatně 14,9
nelze objektivně zhodnotit 18,4
bez odpovědi 0,0
index možnosti uspokojení potřeb* 2,80

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
 
T a b u l k a  14  Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob s mentálním 
handicapem (počty odpovědí v příslušné kategorii) 
jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 
uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku  
(chráněná dílna, místo pro volnočasové aktivity) 1

uvedení organizace, služby nebo typu aktivity realizované v obci 
(ÚSP pro mládež zřizovaný KÚ, chráněné bydlení, klub důchodců, 
pečovatelské služby) 

2

řešení situace této skupiny nespadá do kompetence obce 1
 

Možnosti uspokojení specifických potřeb osob s mentálním postižením byly nejlépe 
hodnoceny v obcích, kde počet osob, jimž byly sociální služby poskytnuty, překračoval 300. 
Zaznamenané rozdíly však nebyly statisticky významné. 
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T a b u l k a  15  Možnosti uspokojení potřeb osob s mentálním handicapem podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,17
1 - 9 2,73
10 - 29 2,87
30 - 49 2,86
50 - 99 2,29
100 - 149 2,40
150 - 199 2,25
200 - 249 2,50
250- 299 - 
300 - 499 2,00
500 a více 2,00
procento případů zahrnutých do analýzy 68,4%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,71
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,189

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.2 Senioři 

Počet seniorů, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo péče, uvedlo 93,0% 
respondentů, bez odpovědi otázku ponechalo 3,5% respondentů, údaji o této skupině 
nedisponovalo 1,8% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejčastěji byla uváděna velikost cílové skupiny od 100 do 250 
osob (24,5%). 
 
T a b u l k a  16   Počty seniorů, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo péče (% 
z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb seniorů se vyjádřili všichni 
respondenti, více než polovina respondentů přitom možnosti uspokojení potřeb této skupiny 
hodnotila jako velmi dobré. Jiné hodnocení či vlastní komentář doplnili 4 respondenti (tj. 
3,5% respondentů). Ve všech čtyřech případech se jednalo o popis aktivit nebo typů služeb, 
které jsou v obci realizovány (pečovatelská služba, domovy důchodců, domovy-penziony pro 
důchodce, domovy s pečovatelskou službou, kluby důchodců, kavárnička pro seniory, 
pořádání kulturních akcí, zájezdů, spolupráce s Radou seniorů, poradenské služby apod.). 
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T a b u l k a  17   Možnosti uspokojení potřeb seniorů (výskyt odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 20,2
uspokojeny velmi dobře 58,7
uspokojeny v minimálním rozsahu 15,8
uspokojeny velmi špatně 0,0
nelze objektivně zhodnotit 5,3
bez odpovědi 0,0
index možnosti uspokojení potřeb* 1,95

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb seniorů byly nejlépe hodnoceny v obcích, 

s počtem seniorů, jimž byly sociální služby poskytnuty, od 100 do 2 000. Tento rozdíl byl 
průkazný na jednoprocentní hladině významnosti. 

 
T a b u l k a  18   Možnosti uspokojení potřeb osob s tělesným handicapem podle velikosti 
cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 1,50
1 - 9 3,00
10 - 50 2,38
50 - 99 2,18
100 - 249 1,84
250 - 499 1,77
500 - 999 1,70
1 000 - 1 499 1,80
1 500 - 1 999 1,00
2 000 - 2 499 2,25
2 500 a více 2,20
procento případů zahrnutých do analýzy 87,7%
index pro případy zahrnuté do analýzy 1,94
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,006

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
 
2.3 Rodiče s dětmi na mateřské dovolené 

Počet rodičů s dětmi na mateřské dovolené, kterým byly poskytnuty sociální služby 
nebo péče, 82,5% případů, ve 13,2% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji o této skupině 
nedisponovalo 1,8% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů (19,1%) uvedl, že sociální služby nebo 
péče nebyly poskytnuty žádným osobám z této cílové skupiny. 
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T a b u l k a  19  Počty rodičů s dětmi na mateřské dovolené, kterým byly poskytnuty 
sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb rodičů s dětmi na mateřské dovolené 

se vyjádřilo 98,2% respondentů, téměř v polovině případů hodnotili respondenti možnosti 
uspokojení potřeb této skupiny jako velmi dobré. Jiným hodnocením či vlastním komentářem 
odpověď na otázku doplnilo 5,3% respondentů. 

 
 

T a b u l k a  20  Možnosti uspokojení potřeb rodičů s dětmi na mateřské dovolené 
(výskyt odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 5,3
uspokojeny velmi dobře 46,5
uspokojeny v minimálním rozsahu 30,6
uspokojeny velmi špatně 2,6
nelze objektivně zhodnotit 13,2
bez odpovědi 1,8
index možnosti uspokojení potřeb* 2,36

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 

T a b u l k a  21   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb rodičů s dětmi na 
mateřské dovolené (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (cvičení pro rodiče s 
dětmi, mateřská centra, poradenské služby apod.) 4

cílová skupina má možnost využít služeb zařízení a organizací působících 
v okolních obcích (klientům jsou poskytovány informace o těchto 
možnostech) 

1

jedná se o obec s malým spádovým územím; realizace specializovaných 
služeb by nebyla dostatečně využita 1

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení (problém se řeší) 1
 

Možnosti uspokojení specifických potřeb rodičů s dětmi na mateřské dovolené byly 
nejlépe hodnoceny v obcích, kde počet osob, jimž byly sociální služby poskytnuty, přesahoval 
150, avšak nedosahoval 500. Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky významné. 
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T a b u l k a  22   Možnosti uspokojení potřeb rodičů s dětmi na mateřské dovolené podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 2,50
1 - 9 2,31
10 - 29 2,38
30 - 49 2,22
50 - 99 2,44
100 - 149 2,40
150 - 199 2,00
200 - 249 2,00
250- 299 - 
300 - 499 2,00
500 a více 2,50
procento případů zahrnutých do analýzy 71,9%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,35
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,918

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 

2.4 Rodiče s dětmi v obtížné životní situaci 
Počet rodičů s dětmi v obtížné situaci, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo 

péče, byl uveden v 83,3 případů, ve 12,3% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji o této 
skupině nedisponovalo 1,8% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů (25,3%) uvedl, že sociální služby nebo 
péče byly v této cílové skupině poskytnuty 10 až 30 osobám. 

 
T a b u l k a  23   Počty rodičů s dětmi v obtížné situaci, kterým byly poskytnuty sociální 
služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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zastoupení v souboru 14,6 22,1 25,3 8,4 5,3 4,2 3,2 4,2 2,1 1,1 9,5 

 
K možnostem uspokojení specifických potřeb rodičů s dětmi v obtížné situaci se 

vyjádřilo 99,1% respondentů, více než polovina respondentů přitom možnosti uspokojení 
potřeb této skupiny hodnotila jako nepříliš uspokojivé. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 6,1% respondentů. 
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T a b u l k a  24  Možnosti uspokojení potřeb rodičů s dětmi v obtížné situaci (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,9
uspokojeny velmi dobře 24,6
uspokojeny v minimálním rozsahu 54,4
uspokojeny velmi špatně 11,4
nelze objektivně zhodnotit 7,8
bez odpovědi 0,9
index možnosti uspokojení potřeb* 2,84

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  25  Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb rodičů s dětmi v 
obtížné situaci (počty odpovědí v příslušné kategorii) 
jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 
uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku 
(azylové zařízení) 3

uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (azylové zařízení) 3
cílová skupina má možnost využít služeb zařízení a organizací působících 
v okolních obcích (klientům jsou poskytovány informace o těchto 
možnostech) 

1

upřesnění odpovědi (úzká spolupráce úřadu s NNO zajišťující azylové 
bydlení) 1

 
Nejlépe byly možnosti uspokojení specifických potřeb rodičů s dětmi v obtížné 

situaci hodnoceny v obcích, kde byly speciální služby či péče poskytnuty 10 až 30 osobám. 
Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky významné. 

 
T a b u l k a  26  Možnosti uspokojení potřeb rodičů s dětmi v obtížné situaci podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,17
1 - 9 2,95
10 - 29 2,67
30 - 49 2,50
50 - 99 2,40
100 - 149 3,00
150 - 199 3,00
200 - 249 2,75
250 - 299 3,00
300 - 499 4,00
500 a více 2,88
procento případů zahrnutých do analýzy 78,9%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,83
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,245

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
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2.5 Občané v krizové situaci 
Počet občanů v krizové situaci, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo péče, 

byl uveden v 81,6% případů, ve 14,9% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji o této 
skupině nedisponovalo 0,9% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejčastěji respondenti u této skupiny uváděli velikost do 10 osob 
(26,9%). 
 
T a b u l k a  27   Počty občanů v krizové situaci, kterým byly poskytnuty sociální služby 
nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb občanů v krizové situaci se vyjádřilo 

99,1% respondentů, více než polovina respondentů přitom možnosti uspokojení potřeb této 
skupiny hodnotila jako nepříliš uspokojivé. Jiným hodnocením či vlastním komentářem 
odpověď na otázku doplnilo 4,4% respondentů. 

 
T a b u l k a  28   Možnosti uspokojení potřeb občanů v krizové situaci (výskyt odpovědí 
v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 1,8
uspokojeny velmi dobře 21,9
uspokojeny v minimálním rozsahu 56,1
uspokojeny velmi špatně 13,2
nelze objektivně zhodnotit 6,1
bez odpovědi 0,9
index možnosti uspokojení potřeb* 2,87

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  29   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb občanů v krizové 
situaci (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (azylové zařízení) 2
uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (ubytovna a noclehárna 
Armády spásy, poradenské centrum) 2

cílová skupina má možnost využít služeb zařízení a organizací působících 
v okolních obcích (klientům jsou poskytovány informace o těchto 
možnostech) 

1

 
Nejlépe byly možnosti uspokojení specifických potřeb občanů v krizové situaci 

hodnoceny v obcích, kde byly speciální služby či péče poskytnuty 100 až 250 osobám. Tento 
rozdíl byl průkazný na jednoprocentní hladině významnosti. 
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T a b u l k a  30   Možnosti uspokojení potřeb občanů v krizové situaci podle velikosti 
cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 2,90
1 - 9 3,04
10 - 29 2,87
30 - 49 2,57
50 - 99 2,67
100 - 149 1,75
150 - 199 2,75
200 - 249 2,00
250- 299 2,67
300 - 499 3,67
500 a více 3,13
procento případů zahrnutých do analýzy 77,2%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,85
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,007

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
 
2.6 Děti a mladiství v krizové situaci 

Počet dětí a mladistvých v krizové situaci, kterým byly poskytnuty sociální služby 
nebo péče, byl uveden v 78,1% případů, v 17,5% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji o 
této skupině nedisponovalo 1,8% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo 
péče poskytnuty žádné skupině. Dvěma nejčastějšími typy odpovědí při hodnocení této 
skupiny byly velikost skupiny, jíž byly poskytnuty sociální služby, do 10 osob a 
neposkytování sociálních služeb žádným osobám v této skupině (každá z těchto podskupin 
představovala 24,8% vzorku). 
 

T a b u l k a  31   Počty dětí a mladistvých v krizové situaci, kterým byly poskytnuty 
sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb dětí a mladistvých v krizové situaci se 
vyjádřilo 98,2% respondentů, polovina respondentů přitom možnosti uspokojení potřeb této 
skupiny hodnotila jako nepříliš uspokojivé. Jiným hodnocením či vlastním komentářem 
odpověď na otázku doplnilo 4,4% respondentů. 
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T a b u l k a  32   Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých v krizové situaci (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 1,8
uspokojeny velmi dobře 26,3
uspokojeny v minimálním rozsahu 49,1
uspokojeny velmi špatně 11,4
nelze objektivně zhodnotit 9,6
bez odpovědi 1,8
index možnosti uspokojení potřeb* 2,79

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  33   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb dětí a mladistvých 
v krizové situaci (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (azylové zařízení) 1
uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (dům na půl cesty, 
poradenská činnost, terapeutické skupiny, víkendové pobyty, tábory) 2

upřesnění odpovědi (úzká spolupráci s léčebným zařízením, ústavem sociální 
péče a dětským domovem)  1

cílová skupina má možnost využít služeb zařízení a organizací působících 
v okolních obcích (klientům jsou poskytovány informace o těchto 
možnostech) 

1

 
Nejlépe byly možnosti uspokojení specifických potřeb dětí a mladistvých v krizové 

situaci hodnoceny v obcích, kde byly sociální služby či péče poskytnuty 10 až 30 osobám 
(skupinu od 200 do 250 osob reprezentoval pouze jediný případ a nižší hodnota u této skupiny 
nebyla s ohledem na riziko statistické chyby brána v potaz). Zachycené rozdíly však nebyly 
statisticky významné. 
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T a b u l k a  34   Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých v krizové situaci podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 2,94
1 - 9 2,94
10 - 29 2,36
30 - 49 2,60
50 - 99 2,78
100 - 149 2,83
150 - 199 - 
200 - 249 2,00
250 - 299 2,60
300 - 499 3,50
500 a více 2,67
procento případů zahrnutých do analýzy 71,1%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,77
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,208

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.7 Děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním prostředí 

Počet dětí a mladistvých žijících v rizikovém prostředí, kterým byly poskytnuty 
sociální služby nebo péče, byl uveden v 77,2% případů, v 17,5% případů nebyla otázka 
zodpovězena, údaji o této skupině nedisponovalo 2,6% respondentů a ve 2,6% případů nebyly 
sociální služby nebo péče poskytnuty žádné skupině. Nejčastěji respondenti u této skupiny 
uváděli velikost do 10 osob (27,3%). 
 

T a b u l k a  35   Počty dětí a mladistvých žijících v rizikovém prostředí, kterým byly 
poskytnuty sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb dětí a mladistvých žijících v rizikovém 

prostředí se vyjádřilo 99,1% respondentů, téměř dvě třetiny respondentů přitom možnosti 
uspokojení potřeb této skupiny hodnotily jako nepříliš uspokojivé. Jiným hodnocením či 
vlastním komentářem odpověď na otázku doplnilo 6,1% respondentů. 
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T a b u l k a  36   Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých žijících v rizikovém 
prostředí (výskyt odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,0
uspokojeny velmi dobře 14,0
uspokojeny v minimálním rozsahu 61,4
uspokojeny velmi špatně 9,7
nelze objektivně zhodnotit 14,0
bez odpovědi 0,9
index možnosti uspokojení potřeb* 2,95

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 

T a b u l k a  37   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb dětí a mladistvých 
žijících v rizikovém prostředí (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (často řešeno 
sankčně, nedostatečná práce v terénu, nutnost většího zapojení nestátních, 
neziskových organizací) 

1

uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (tábory pro tyto děti, 
víkendové pobyty mimo rodinu, nízkoprahové zařízení) 

3

upřesnění odpovědi (soc. oddělení řeší závažnější případy, spolupráce             
s jiným MěÚ a s NNO, návrhy okresnímu soudu na ustanovení dohledu,   4

cílová skupina má možnost využít služeb zařízení a organizací působících 
v okolních obcích (klientům jsou poskytovány informace o těchto 
možnostech) 

1

 
 
Možnosti uspokojení specifických potřeb dětí a mladistvých žijících v rizikovém 

prostředí byly nejlépe hodnoceny v obcích, kde počet osob, jimž byly sociální služby 
poskytnuty, překračoval 500. Zaznamenané rozdíly byl průkazné na pětiprocentní hladině 
významnosti. 
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T a b u l k a  38   Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých žijících v rizikovém 
prostředí podle velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 2,92
1 - 9 3,05
10 - 29 2,83
30 - 49 3,00
50 - 99 2,57
100 - 149 3,20
150 - 199 3,00
200 - 249 3,33
250 - 299 3,00
300 - 499 3,67
500 a více 2,25
procento případů zahrnutých do analýzy 68,4%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,95
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,019

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.8 Osoby žijící ve znevýhodňujícím socio-kulturním prostředí 

Počet osob žijících ve znevýhodňujícím socio-kulturním prostředí, kterým byly 
poskytnuty sociální služby nebo péče, byl uveden v 79,8% případů, v 15,8% případů nebyla 
otázka zodpovězena, údaji o této skupině nedisponovalo 1,8% respondentů a ve 2,6% případů 
nebyly sociální služby nebo péče poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů 
(24,2%) uvedl, že sociální služby nebo péče byly v této cílové skupině poskytnuty 10 až 30 
osobám. 

 
T a b u l k a  39   Počty osob žijících ve znevýhodňujícím socio-kulturním prostředí, 
kterým byly poskytnuty sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb osob žijících ve znevýhodňujícím 
socio-kulturním prostředí se vyjádřilo 98,2% respondentů, více než polovina respondentů 
přitom možnosti uspokojení potřeb této skupiny hodnotila jako nepříliš uspokojivé. Jiným 
hodnocením či vlastním komentářem odpověď na otázku doplnilo 2,6% respondentů. 
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T a b u l k a  40   Možnosti uspokojení potřeb osob žijících ve znevýhodňujícím socio-
kulturním prostředí (výskyt odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,9
uspokojeny velmi dobře 14,0
uspokojeny v minimálním rozsahu 56,1
uspokojeny velmi špatně 12,3
nelze objektivně zhodnotit 14,9
bez odpovědi 1,8
index možnosti uspokojení potřeb* 2,96

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  41   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob žijících ve 
znevýhodňujícím socio-kulturním prostředí (počty odpovědí v příslušné kategorii) 
jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 
uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (Romské komunitní 
centrum) 1

upřesnění odpovědi (není podchyceno, ponecháno rodině/společenství na 
řešení vlastními silami, soc. oddělení pouze závažné případy) 1

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb osob žijících ve znevýhodňujícím socio-

kulturním prostředí byly nejlépe hodnoceny v obcích, kde se počet osob, jimž byly sociální 
služby poskytnuty, pohyboval v rozmezí od 10 do 30 (skupina o velikosti od 200 do 250 osob 
se vyskytovala pouze ve dvou případech a průměr pro tuto skupinu proto nebylo možné 
považovat za zcela průkazný). Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky významné. 

 
T a b u l k a  42   Možnosti uspokojení potřeb osob žijících ve znevýhodňujícím socio-
kulturním prostředí podle velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,13
1 - 9 3,00
10 - 29 2,75
30 - 49 3,00
50 - 99 3,00
100 - 149 3,25
150 - 199 3,33
200 - 249 2,50
250 - 299 - 
300 - 499 3,00
500 a více 3,00
procento případů zahrnutých do analýzy 69,3%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,97
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,650

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 



 45

2.9 Osoby bez přístřeší 
Počet osob bez přístřeší, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo péče, byl 

uveden v 80,7% případů, v 15,8% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji o této skupině 
nedisponovalo 0,9% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů (41,3%) uvedl, že sociální služby nebo 
péče byly v této cílové skupině poskytnuty méně než 10 osobám. 

 
T a b u l k a  43   Počty osob bez přístřeší, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo 
péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb osob bez přístřeší se vyjádřilo 97,4% 

respondentů, téměř polovina respondentů přitom možnosti uspokojení potřeb této skupiny 
hodnotila jako nepříliš uspokojivé. Jiným hodnocením či vlastním komentářem odpověď na 
otázku doplnilo 4,4% respondentů. 

 
T a b u l k a  44   Možnosti uspokojení potřeb osob bez přístřeší (výskyt odpovědí v %) 

odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 3,5
uspokojeny velmi dobře 11,4
uspokojeny v minimálním rozsahu 45,7
uspokojeny velmi špatně 28,9
nelze objektivně zhodnotit 7,9
bez odpovědi 2,6
index možnosti uspokojení potřeb* 3,12

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  45   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob bez přístřeší 
(počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (azylový dům pro 
matky s dětmi, azylové bydlení všeobecně, terénní práce, k dispozici pouze 
městská ubytovna) 

3

upřesnění odpovědi (nulový či zanedbatelný výskyt této skupiny, neochota 
skupiny spolupracovat) 2

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb osob bez přístřeší byly nejlépe hodnoceny 

v obcích, kde se počet osob, jimž byly sociální služby poskytnuty, pohyboval v rozmezí od 20 
do 75 (skupina o nad 250 osob se vyskytovala pouze ve dvou případech a průměr pro tuto 
skupinu proto nebylo možné považovat za dostatečně průkazný). Zaznamenané rozdíly nebyly 
statisticky významné. 
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T a b u l k a  46   Možnosti uspokojení potřeb osob bez přístřeší podle velikosti cílové 
skupiny 

velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 

0 3,40
1 - 9 3,25
10 -19 3,27
20 - 29 2,00
30 - 39 2,80
40 - 49 2,71
50 - 74 2,50
75 - 99 4,00
100- 149 2,50
150 - 199 3,00
200 a více 2,50
procento případů zahrnutých do analýzy 73,7%
index pro případy zahrnuté do analýzy 3,13
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,145

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.10 Osoby opouštějící ústavní péči 

Počet osob opouštějících ústavní péči, kterým byly poskytnuty sociální služby nebo 
péče, byl uveden v 77,2% případů, v 18,4% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji o této 
skupině nedisponovalo 1,8% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby nebo péče 
poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů (50,0%) uvedl, že sociální služby nebo 
péče byly v této cílové skupině poskytnuty méně než 10 osobám. 

 
T a b u l k a  47   Počty osob opouštějících ústavní péči, kterým byly poskytnuty sociální 
služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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K možnostem uspokojení specifických potřeb osob opouštějících ústavní péči se 

vyjádřilo 99,1% respondentů, dvě pětiny respondentů přitom možnosti uspokojení potřeb této 
skupiny hodnotily jako nepříliš uspokojivé. Jiným hodnocením či vlastním komentářem 
odpověď na otázku doplnilo 3,5% respondentů. 
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T a b u l k a  48   Možnosti uspokojení potřeb osob opouštějících ústavní péči (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,0
uspokojeny velmi dobře 16,6
uspokojeny v minimálním rozsahu 42,1
uspokojeny velmi špatně 21,1
nelze objektivně zhodnotit 19,3
bez odpovědi 0,9
index možnosti uspokojení potřeb* 3,05

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
 
T a b u l k a  49   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob opouštějících 
ústavní péči (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (domy na půl cesty) 1
uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (možná pomoc města      
v získání sociálního bytu, případně pracovního uplatnění) 

2

upřesnění odpovědi (nevznikla potřeba řešit, konstatována připravenost           
na možnost výskytu tohoto fenoménu) 

2

 
 

Možnosti uspokojení specifických potřeb osob opouštějících ústavní péči byly 
nejlépe hodnoceny v obcích, kde se počet osob, jimž byly sociální služby poskytnuty, 
pohyboval v rozmezí od 10 do 20 (velikostní skupina o 30 až 40 osobách se vyskytla pouze 
jednou a průměr pro tuto skupinu proto nebylo možné považovat za dostatečně průkazný). 
Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky významné. 
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T a b u l k a  50   Možnosti uspokojení potřeb osob opouštějících ústavní péči podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,00
1 - 9 3,08
10 -19 2,75
20 - 29 3,00
30 - 39 2,00
40 - 49 - 
50 - 74 - 
75 - 99 - 
100- 149 - 
150 - 199 - 
200 a více - 
procento případů zahrnutých do analýzy 63,2%
index pro případy zahrnuté do analýzy 2,99
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,384

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.11 Osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody 

Počet osob vracejících se z výkonu trestu, kterým byly poskytnuty sociální služby 
nebo péče, byl uveden v 84,2% případů, ve 12,3% případů nebyla otázka zodpovězena, údaji 
o této skupině nedisponovalo 0,9% respondentů a ve 2,6% případů nebyly sociální služby 
nebo péče poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů (32,3%) uvedl, že sociální 
služby nebo péče byly v této cílové skupině poskytnuty méně než 10 osobám. 

 
T a b u l k a  51   Počty osob vracejících se z výkonu trestu, kterým byly poskytnuty 
sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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zastoupení v souboru 8,3 32,3 19,7 9,4 4,2 5,2 8,3 6,3 2,1 2,1 2,1 

 
K možnostem uspokojení specifických potřeb osob vracejících se z výkonu trestu se 

vyjádřili všichni respondenti, více než polovina respondentů přitom možnosti uspokojení 
potřeb této skupiny hodnotila jako nepříliš uspokojivé. Doprovodný komentář k této odpovědi 
neuvedl žádný respondent. 
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T a b u l k a  52   Možnosti uspokojení potřeb osob vracejících se z výkonu trestu (výskyt 
odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,0
uspokojeny velmi dobře 13,2
uspokojeny v minimálním rozsahu 56,1
uspokojeny velmi špatně 20,2
nelze objektivně zhodnotit 10,5
bez odpovědi 0,0
index možnosti uspokojení potřeb* 3,08

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 

Možnosti uspokojení specifických potřeb osob vracejících se z výkonu trestu byly 
nejlépe hodnoceny v obcích, kde se počet osob, jimž byly sociální služby poskytnuty, 
pohyboval v rozmezí od 50 do 100. Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky významné. 

 
T a b u l k a  53   Možnosti uspokojení potřeb osob vracejících se z výkonu trestu podle 
velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,67
1 - 9 3,12
10 -19 3,06
20 - 29 3,00
30 - 39 3,00
40 - 49 3,40
50 - 74 2,63
75 - 99 2,80
100- 149 3,00
150 - 199 3,00
200 a více 3,00
procento případů zahrnutých do analýzy 76,3%
index pro případy zahrnuté do analýzy 3,07
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,132

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.12 Děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí 

Počet dětí a mladistvých ohrožených drogovou závislostí, kterým byly poskytnuty 
sociální služby nebo péče, byl uveden v 84,2% případů, v 17,5% případů nebyla otázka 
zodpovězena, údaje o této skupině nemělo k dispozici 3,5% respondentů a ve 2,6% případů 
nebyly sociální služby nebo péče poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet respondentů 
(29,9%) uvedl, že sociální služby nebo péče byly v této cílové skupině poskytnuty méně než 
10 osobám. 
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T a b u l k a  54   Počty dětí a mladistvých ohrožených drogovou závislostí, kterým byly 
poskytnuty sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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zastoupení v souboru 25,4 29,9 17,2 4,6 2,3 2,3 4,6 3,4 5,8 1,1 3,4 

 
K možnostem uspokojení specifických potřeb dětí a mladistvých ohrožených 

drogovou závislostí se vyjádřilo 98,2% respondentů, dvě pětiny respondentů přitom možnosti 
uspokojení potřeb této skupiny hodnotily jako nepříliš uspokojivé. Jiné hodnocení či vlastní 
komentář doplnilo 3,5% respondentů  

 
T a b u l k a  55   Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých ohrožených drogovou 
závislostí (výskyt odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,9
uspokojeny velmi dobře 14,0
uspokojeny v minimálním rozsahu 43,0
uspokojeny velmi špatně 21,1
nelze objektivně zhodnotit 19,2
bez odpovědi 1,8
index možnosti uspokojení potřeb* 3,07

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  56   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob vracejících se z 
výkonu trestu (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (terapeutická skupina, 
K-centrum) 

1

upřesnění odpovědi (komplikace při spolupráci s rodinou, podceňování 
problému, nevznikla potřeba tuto oblast řešit) 2

nedostatek informací pro jejich řešení, skrytý problém 1
 

Možnosti uspokojení specifických potřeb dětí a mladistvých ohrožených drogovou 
závislostí byly nejlépe hodnoceny v obcích, kde se počet osob, jimž byly sociální služby 
poskytnuty, pohyboval v rozmezí od 50 do 150. Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky 
významné. 
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T a b u l k a  57   Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých ohrožených drogovou 
závislostí podle velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,54
1 - 9 3,04
10 -19 2,77
20 - 29 3,50
30 - 39 3,00
40 - 49 3,00
50 - 74 2,25
75 - 99 3,00
100 - 149 2,75
150 - 199 3,00
200 a více 3,00
procento případů zahrnutých do analýzy 63,2%
index pro případy zahrnuté do analýzy 3,04
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,112

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
2.13 Osoby závislé na drogách a léčené z drogové závislosti 

Počet osob léčených ze závislosti na drogách nebo na nich závislých, kterým byly 
poskytnuty sociální služby nebo péče, byl uveden v 77,2% případů, v 17,5% případů nebyla 
otázka zodpovězena, údaje o této skupině nemělo k dispozici 2,6% respondentů a ve 2,6% 
případů nebyly sociální služby nebo péče poskytnuty žádné skupině. Nejvyšší počet 
respondentů (38,6%) uvedl, že sociální služby nebo péče byly v této cílové skupině 
poskytnuty méně než 10 osobám. 
 
T a b u l k a  58   Počty osob léčených ze závislosti na drogách nebo na nich závislých, 
kterým byly poskytnuty sociální služby nebo péče (% z uvedených validních odpovědí) 
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zastoupení v souboru 22,7 38,6 11,4 4,5 2,3 2,3 6,8 2,3 0,0 1,1 8,0 

 
K možnostem uspokojení specifických potřeb osob léčených ze závislosti na drogách 

nebo na nich závislých se vyjádřilo 98,2% respondentů, dvě pětiny respondentů přitom 
možnosti uspokojení potřeb této skupiny hodnotily jako nepříliš uspokojivé. Jiné hodnocení či 
vlastní komentář doplnilo 4,4% respondentů  
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T a b u l k a  59   Možnosti uspokojení potřeb osob léčených ze závislosti na drogách nebo 
na nich závislých (výskyt odpovědí v %) 
odpověď výskyt 
uspokojeny výborně 0,9
uspokojeny velmi dobře 11,4
uspokojeny v minimálním rozsahu 42,1
uspokojeny velmi špatně 22,7
nelze objektivně zhodnotit 21,1
bez odpovědi 1,8
index možnosti uspokojení potřeb* 3,13

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
T a b u l k a  60   Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob léčených ze 
závislosti na drogách nebo na nich závislých (% z uvedených validních odpovědí) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (zařízení pro léčení 
závislosti, problematiku řeší pouze K-Centrum) 

2

uvedení služby nebo typu aktivity realizované v obci (K-Centrum) 1

upřesnění odpovědi (komplikace při spolupráci s rodinou, podceňování 
problému, nevznikla potřeba tuto oblast řešit, spolupráce se specializovanými 
pracovišti ve spádovém území) 

3

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb osob léčených ze závislosti na drogách 

nebo na nich závislých byly nejlépe hodnoceny v obcích, kde se počet osob, jimž byly 
sociální služby poskytnuty, pohyboval v rozmezí od 50 do 75 a v obcích, kde velikost této 
skupiny přesahovala 200 osob. Zaznamenané rozdíly nebyly statisticky významné. 
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T a b u l k a  61   Možnosti uspokojení potřeb osob léčených ze závislosti na drogách nebo 
na nich závislých podle velikosti cílové skupiny 
velikost cílové skupiny index možnosti uspokojení potřeb* 
0 3,43
1 - 9 3,15
10 -19 3,00
20 - 29 3,25
30 - 39 3,50
40 - 49 3,00
50 - 74 2,60
75 - 99 3,00
100 - 149 - 
150 - 199 - 
200 a více 2,20
procento případů zahrnutých do analýzy 61,4%
index pro případy zahrnuté do analýzy 3,09
koeficient významnosti zjištěných rozdílů 0,060

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
 
 
2.14 Souhrnná charakteristika situace osob se specifickými potřebami 

Velikost cílových skupin byla porovnána na základě přepočtu počtů osob uváděných 
dotázanými osobami u každé ze skupin na celkový počet obyvatel ČR. Dále uvedené počty 
osob v jednotlivých cílových skupinách se tak zákonitě nemusejí shodovat se statistikami a 
expertními odhady vztahujícími se k velikosti jednotlivých skupin a prezentovaná data nelze 
s těmito statistikami zaměňovat. Smyslem tabulky je pouze rámcové porovnání velikosti 
jednotlivých skupin pro potřeby realizovaného šetření. 

Jako zdaleka nejpočetnější byla vnímána skupina seniorů, následovaná skupinou 
osob s tělesným handicapem. Ty byly se značným odstupem následovány skupinou rodičů 
s dětmi na mateřské dovolené a osobami v krizové životní situaci nebo žijícími v rizikovém 
sociálním prostředí. Nejnižší výskyty byly zaznamenány u osob vracejících se z výkonu 
trestu, osob bez přístřeší a osob opouštějících ústavní péči. 
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T a b u l k a  62   Orientační extrapolace velikosti cílové skupiny v ČR na základě počtů 
osob uváděných respondenty 
cílová skupina počet osob 
senioři 315 583
osoby s handicapem celkem1 236 946
tělesně handicapovaní 179 016
rodiče s dětmi na mateřské dovolené 73 119
rodiče s dětmi v obtížné situaci 67 207
občané v krizové situaci 63 856
děti a mladiství v krizové situaci 56 489
děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním prostředí 54 763
děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí 42 157
osoby žijící ve znevýhodňujícím socio-kulturním prostředí 33 801
mentálně handicapovaní 32 829
smyslově handicapovaní 25 101
osoby drogově závislé nebo léčící se z drogové závislosti 20 752
osoby vracející se z VTOS 12 385
osoby bez přístřeší 9 365
osoby opouštějící ústavní péči 1 891

 
Okolnosti určující počty jednotlivých cílových skupin byly zjištěny prostřednictvím 

faktorové analýzy. Ta na vzorku 65,7% respondentů identifikovala čtyři hlavní faktory, jež 
vysvětlovaly 71,2% variance. První identifikovaný faktor (variance 22,5%) zahrnoval 
převážnou většinu cílových skupin. Tento faktor vykazoval markantní souvislost s počtem 
obyvatel žijících ve spádového území obce a faktor proto bylo možné označit jako velikost 
obecné populace [pozn. 19] Druhý faktor určovaly počty osob s handicapem (variance 
19,5%). Do třetího faktoru se promítaly pouze počty rodičů s dětmi na mateřské dovolené 
(variance 16,4%) a do čtvrtého počty rodičů s dětmi v obtížné životní situaci (variance 
12,8%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Celkový počet osob s handicapem neodpovídá součtu osob s tělesným, mentálním a smyslovým handicapem 
v důsledku absence údajů v některé ze skupin či naopak z důvodu uvedení pouze celkového údaje pro všechny 
tři skupiny. 
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T a b u l k a  63   Zátěže faktorů určujících velikost cílových skupin 

cílová skupina obecná 
populace

osoby 
s handicapem

rodiče s dětmi na 
mateřské dovolené 

rodiče s dětmi v obtížné 
životní situaci 

tělesně handicapovaní 0,53  
smyslově handicapovaní 0,70  
mentálně handicapovaní 0,63  
senioři 0,52  
rodiče s dětmi na mateřské dovolené 0,67 
rodiče s dětmi v obtížné situaci  0,84
občané v krizové situaci 0,64  
děti a mladiství v krizové situaci 0,56  
děti a mladiství žijící v rizikovém 
sociálním prostředí 0,71  

osoby žijící ve znevýhodňujícím 
socio-kulturním prostředí 0,72  

osoby bez přístřeší 0,66  
osoby opouštějící ústavní péči 0,56  
osoby vracející se z VT 0,84  
děti a mladiství ohrožení drogovou 
závislostí 0,37  

osoby závislé na drogách a léčené z 
drogové závislosti 0,72  

 
První identifikovaný faktor se promítal spíše do celkových početních stavů cílových 

skupin, zatímco ostatní již určovaly pouze prioritu určité skupiny. Tuto odlišnou roli prvního 
faktoru naznačoval nejen počet cílových skupin výrazně korelujících s tímto faktorem, ale 
také výsledky nerotované analýzy hlavních komponent, neboť komponenta odpovídající 
prvnímu faktoru pokrývala 34,7% variance, zatímco variance ostatních faktorů nepřesahovaly 
15%. 

Vzájemné porovnání intenzity vlivu identifikovaných faktorů v jednotlivých 
případech umožňovaly faktorové skóry přepočtené do intervalu od minus jedné do jedné. 
Prostřednictvím cluster analýzy [pozn. 20] identifikováno šest základních skupin obcí 
odlišujících se převažujícím okruhem cílových skupin. 

 
T a b u l k a  64   Typologie podle převažujících charakteristik cílové populace (v%) 

výskyt charakteristika skupiny 
validní případy celý soubor 

nadprůměrné [pozn. 21] počty handicapovaných při zvýšené [pozn. 21] 
velikosti obecné populace 24,0 15,8

podprůměrné počty rodičů s dětmi v obtížné životní situaci 14,7 9,6
srovnatelný výskyt vliv všech faktorů [pozn. 22] 44,0 28,9
nadprůměrné počty rodičů s dětmi na mateřské dovolené 8,0 5,3
nadprůměrné počty rodičů s dětmi v obtížné životní situaci 5,3 3,5
zvýšená velikost obecné populace 4,0 2,6
celkem validních případů  65,7
nezjištěno  34,3

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb byly jako nejvíce uspokojivé hodnoceny u 

cílové skupiny seniorů, u níž odpověď „výborné“ či „velmi dobré“ uvedly čtyři pětiny 
respondentů. U skupiny rodičů s dětmi na mateřské dovolené tyto odpovědi uvedla polovina 
respondentů, jako částečně uspokojivá mohla být hodnocena ještě situace skupiny tělesně 
handicapovaných, jíž hodnotily pozitivně dvě pětiny respondentů. U dalších šesti cílových 
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skupin se pozitivní hodnocení objevilo pouze ve 20 - 40% případů, u zbývajících šesti 
sledovaných skupin bylo pozitivní hodnocení zaznamenáno přibližně v patnácti procentech 
případů. 

 
T a b u l k a  65   Srovnání možností uspokojení specifických potřeb u všech sledovaných 
skupin 

možnosti uspokojení potřeb 

cílová skupina „výborné“ a 
„velmi dobré“*

„v minimálním 
rozsahu“ a 

„velmi špatné“*

procento 
validních 
odpovědí 

index možnosti 
uspokojení 
potřeb** 

senioři 83,3 16,7 94,7 1,95
rodiče s dětmi na mateřské dovolené 60,9 39,1 85,0 2,36
tělesně handicapovaní 43,0 57,0 93,8 2,60
mentálně handicapovaní 39,8 60,2 81,6 2,76
smyslově handicapovaní 35,4 64,6 81,6 2,80
děti a mladiství v krizové situaci 31,7 68,3 88,6 2,79
rodiče s dětmi v obtížné situaci 27,9 72,1 91,3 2,84
občané v krizové situaci 25,5 74,5 93,0 2,87
osoby opouštějící ústavní péči 20,8 79,2 79,8 3,05
osoby bez přístřeší 16,6 83,4 89,5 3,12
osoby žijící ve znevýhodňujícím socio-
kulturním prostředí 17,9 82,1 83,3 2,96

děti a mladiství ohrožení drogovou 
závislostí 18,9 81,1 79,0 3,07

děti a mladiství žijící v rizikovém soc. 
prostředí 16,5 83,5 85,1 2,95

osoby vracející se z VTOS 14,7 85,3 89,5 3,08
osoby závislé na drogách a léčené 
z drogové závislosti 16,0 84,0 77,1 3,13

průměr pro všechny skupiny 31,8 68,2 86,2 2,82

* Procento validních odpovědí 
** Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", 
hodnota 2 "velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 
"velmi špatné" [pozn. 18]. 

 
Při další analýze byly identifikovány čtyři faktory ovlivňující možnosti uspokojení 

specifických potřeb v jednotlivých obcích, jež vysvětlovaly 68,6% případů. Uvedené 
výsledky však mají pouze orientační charakter, neboť do faktorové analýzy bylo možné 
zahrnout pouze 41,2% případů. První faktor (variance 22,0%) byl sycen hodnocením 
možností uspokojení specifických potřeb u osob s handicapem (tělesným, smyslovým i 
mentálním), seniorů a rodičů s dětmi na mateřské dovolené. Těžiště tohoto faktoru tak 
představovala sociální péče. Do druhého faktoru se promítaly možnosti uspokojení potřeb 
osob v krizové situaci a marginalizovaných skupin, faktor tak vyjadřoval možnosti sociálních 
intervencí (variance 20,0). Třetí faktor byl sycen hodnocením možností uspokojení potřeb dětí 
a mladistvých ohrožených drogovou závislostí a osob léčených z drogové závislosti nebo 
závislých na drogách (variance 13,6%, prevence a léčba drogových závislostí), čtvrtý faktor 
byl potom určován hodnocením možností uspokojení potřeb dětí a mladistvých v rizikovém 
sociálním prostředí a osob žijících ve znevýhodňujícím socio-kulturním prostředí (variance 
13,0%, charakter sociálního prostředí, respektive možnosti terénních sociálních služeb). 
S ohledem na nízký počet případů zahrnutých do této analýzy nebylo účelné výsledky této 
analýzy dále podrobněji analyzovat. 
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T a b u l k a  66  Faktorové zátěže podle možností uspokojení potřeb jednotlivých 
cílových skupin 

cílová skupina sociální péče sociální 
intervence 

drogová léčba a 
prevence sociální prostředí 

tělesně handicapovaní 0,73  
smyslově handicapovaní 0,77  
mentálně handicapovaní 0,81  
senioři 0,71  
rodiče s dětmi na mateřské dovolené 0,65  
rodiče s dětmi v obtížné situaci 0,63  
občané v krizové situaci 0,68  
děti a mladiství v krizové situaci 0,53  
děti a mladiství žijící v rizikovém 
sociálním prostředí  0,84

osoby žijící ve znevýhodňujícím 
socio-kulturním prostředí  0,78

osoby bez přístřeší 0,64  
osoby opouštějící ústavní péči 0,74  
osoby vracející se z VTOS 0,77  
děti a mladiství ohrožení drogovou 
závislostí 0,78 

osoby závislé na drogách a léčené z 
drogové závislosti 0,79 

 
Prostřednictvím cluster analýzy byly cílové skupiny seřazeny do tří typů 

vykazujících z hlediska možnosti uspokojení specifických potřeb nejvýraznější podobnosti. 
Jednalo se o osoby, jimž je poskytována sociální péče (osoby s handicapem a osoby 
zabezpečované s ohledem na fázi jejich životního cyklu), osoby v krizové situaci a 
v problematickém sociálním prostředí a marginalizované skupiny. U prvního typu činil 
průměrný index možnosti uspokojení potřeb 2,48, tj. situace této skupiny byla ve srovnání 
s průměrem pro všechny skupiny (2,82) nejvíce uspokojivá. Situace osob v krizové situaci a 
problémovém prostředí v zásadě odpovídala průměru (2,90), nejméně uspokojivá byla situace 
marginalizovaných skupin (3,09). 

 
 

T a b u l k a  67   Možnosti uspokojení specifických potřeb u jednotlivých typů skupin  
průměrné hodnocení jednotlivých typů skupin(v %) 

typ cílové skupiny 
1,0 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 -4,0 nezjištěno 

index 
možnosti 

uspokojení 
potřeb 

osoby, jimž je poskytována 
sociální péče 3,5 47,4 43,9 4,4 0,9 2,48

osoby v krizové situaci a 
v problematickém prostředí 0,9 20,2 65,8 10,5 2,6 2,90

marginalizované skupiny 0,9 10,5 61,4 25,4 1,8 3,09
průměr pro všechny skupiny 0,0 27,2 68,4 4,4 0,0 2,82

 
Možnosti uspokojení specifických potřeb byly jako „výborné“ či „velmi dobré“ (tj. 

průměrné hodnocení od 1,0 do 2,5) u všech typů skupin zároveň hodnoceny pouze ve 3,5% 
případů, u dvou různých typů zároveň se takovéto hodnocení objevilo ve 20,1% případů. 
„Výborně“ či „velmi dobře“ byly zajištěny potřeby jednoho z identifikovaných typů skupin ve 



 58

29,8% případů, ve 42,1% případů byly možnosti uspokojení potřeb hodnoceny jako „pouze 
minimální“ nebo „velmi špatné“ u všech tří skupin.  

Nejčastěji byly možnosti uspokojení potřeb vnímány jako „výborné“ či „velmi 
dobré“ u typové skupiny osob, jimž je poskytována sociální péče (ve 26,3% případů byla 
takto hodnocena tato skupina samostatně, ve 21,8% případů společně s dalšími skupinami). 

 
T a b u l k a  68   Možnosti uspokojení specifických potřeb podle jednotlivých typů 
skupin (v %) 
typy skupin a jejich kombinace, u kterých byly možnosti uspokojení potřeb hodnoceny jako 
"výborné" nebo "velmi dobré" (tj. s indexem možnosti uspokojení potřeb nižším než 2,5) výskyt 

žádný typ 42,1
osoby, jimž je poskytována sociální péče 26,3
osoby v krizové situaci 1,8
marginalizované skupiny 1,8
osoby, jimž je poskytována sociální péče, a osoby v krizové situaci 14,0
osoby, jimž je poskytována sociální péče, a marginalizované skupiny 4,3
osoby v krizové situaci a marginalizované skupiny 1,8
všechny typy skupin 3,5
nezjištěno 4,4

 
Situace osob, jimž je poskytována sociální péče, byla nejlépe hodnocena v Praze, 

Jihočeském, Pardubickém a Zlínském kraji a kraji Vysočina, nejhůře naopak v Karlovarském, 
Plzeňském, Libereckém a Moravskoslezském kraji. 

Situace osob v krizové situaci a osob žijících v problematickém sociálním prostředí 
byla jako nejvíce uspokojivá vnímána v Královéhradeckém kraji, Praze a Olomouckém kraji, 
nejméně uspokojivé možnosti uspokojení potřeb byly zaznamenány v Karlovarském, 
Plzeňském a Moravskoslezském kraji. 

Možnosti uspokojení potřeb marginalizovaných skupin byly vnímány jako nejlepší 
v Praze, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském kraji, jako nejhorší potom v Karlovarském, 
Pardubickém a Středočeském kraji. 

Celkově byla situace všech sledovaných skupin jako nejvíce uspokojivá hodnocena 
v Praze, Olomouckém, Královéhradeckém a Zlínském kraji, nejméně uspokojivě ji hodnotili 
respondenti z Karlovarského, Plzeňského a Moravskoslezského kraje (regionální srovnání 
situace všech sledovaných skupin zachycuje příloha 10). 
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T a b u l k a  69  Index možnosti uspokojení potřeb jednotlivých typů cílových skupin 
v regionech 

region 
osoby, jimž je 

poskytována sociální 
péče 

osoby v krizové situaci a 
v problematickém prostředí 

marginalizované 
skupiny 

všechny 
skupiny 

hlavní město Praha 2,25 2,54 2,80 2,53
Olomoucký kraj 2,39 2,63 2,84 2,62
Královéhradecký kraj 2,39 2,53 3,02 2,63
Zlínský kraj 2,39 2,75 2,92 2,69
Ústecký kraj 2,49 2,95 2,89 2,78
Jihočeský kraj 2,27 3,05 3,20 2,79
Jihomoravský kraj 2,48 3,01 3,10 2,82
Kraj Vysočina 2,36 2,90 3,08 2,82
Středočeský kraj 2,44 2,91 3,30 2,88
Pardubický kraj 2,34 3,00 3,40 2,89
Liberecký 2,73 3,12 3,04 2,94
Moravskoslezský kraj 2,72 3,18 3,17 3,01
Plzeňský kraj 2,81 3,23 3,25 3,11
Karlovarský kraj 2,99 3,31 3,42 3,23
všechny případy 
zahrnuté do analýzy 2,48 2,90 3,10 2,82

 
Možnosti uspokojení potřeb osob, jimž je poskytována sociální péče, jsou nejlépe 

řešeny v obcích o velikosti spádového území od 10 000 do 100 000, u skupiny osob v krizové 
situaci a v problematickém prostředí v obcích se spádovým územím nad 100 000 a u 
marginalizovaných skupin v obcích se spádovým územím čítajícím 50 až 100 000 obyvatel. 
V této velikostní skupině byla zároveň jako nejvíce uspokojivá hodnocena průměrná situace 
všech cílových skupin. Nejméně uspokojivá byla situace všech typů cílových skupin i průměr 
pro všechny jednotlivé cílové skupiny v obcích s velikostí spádového území do 10 000 
obyvatel. Podrobné informace o situaci jednotlivých cílových skupin podle velikosti 
spádového území viz příloha 11. 

 
T a b u l k a  70   Index možnosti uspokojení potřeb jednotlivých typů cílových skupin 
podle velikosti spádového území obce 

velikost spádové oblasti 
(podle počtu obyvatel) 

osoby, jimž je 
poskytována sociální 

péče 

osoby v krizové 
situaci a 

v problematickém 
prostředí 

marginalizované 
skupiny 

všechny 
skupiny 

do 10 000 2,71 3,03 3,23 2,95
10 001 - 50 000 2,36 2,86 3,12 2,80
50 001 - 100 000 2,32 2,80 2,67 2,56
100 001 a více 2,53 2,62 2,73 2,65
všechny případy 
zahrnuté do analýzy 2,48 2,90 3,10 2,82

 
Rozložení velikostních kategorií, u nichž byly zjištěny nejlepší možnosti uspokojení 

potřeb, se u každé cílové skupiny lišilo natolik, že v tomto ohledu nebylo možné uvažovat 
žádný obecnější trend společný pro všechny skupiny (viz kapitoly 3.1 - 3.13 a příloha 12). 

Při pouze rámcovém rozlišení případů na polovinu s nízkým a polovinu s vysokým 
zastoupením příslušné cílové skupiny se však možnosti uspokojení téměř všech cílových 
skupin zlepšovaly v souvislosti s rostoucím početním zastoupením příslušné skupiny. 
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Výjimkou v tomto ohledu byla pouze cílová skupina seniorů. Toto zjištění je ovšem třeba 
vnímat značně obezřetně vzhledem k možným zkreslením souvisejícím s rozložením 
odpovědí (polovina případů s nízkými počty osob zahrnovala také nulové výskyty, situaci 
druhé skupiny naopak mohly zkreslovat vysoké počty odlehlých a extrémních hodnot). 

 
T a b u l k a  71  Srovnání indexu možnosti uspokojení potřeb u poloviny případů 
s vysokým početním zastoupením s polovinou případů s nízkým početním zastoupením 

index možnosti uspokojení potřeb* 

cílová skupina polovina případů 
s nízkým výskytem 
příslušné skupiny 

polovina případů 
s vysokým 

výskytem příslušné 
skupiny 

všechny případy 

senioři 1,82 2,06 1,94
rodiče s dětmi na mateřské dovolené 2,42 2,28 2,35
tělesně handicapovaní 2,80 2,32 2,57
mentálně handicapovaní 2,93 2,46 2,71
smyslově handicapovaní 2,95 2,53 2,75
děti a mladiství v krizové situaci 2,89 2,65 2,77
rodiče s dětmi v obtížné situaci 2,94 2,71 2,83
občané v krizové situaci 2,96 2,74 2,85
děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním 
prostředí 3,00 2,90 2,95

osoby žijící ve znevýhodňujícím socio-
kulturním prostředí 3,03 2,93 2,97

osoby opouštějící ústavní péči 3,03 2,94 2,99
děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí 3,26 2,84 3,04
osoby vracející se z VTOS 3,23 2,91 3,07
osoby závislé na drogách a léčené z drogové 
závislosti 3,24 2,91 3,09

osoby bez přístřeší 3,29 2,95 3,13
 

* Jedná se o aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 
"velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné" 
[pozn. 18]. 
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3. Analýza problémových a rizikových jevů v prostředí 
 
Tato analýza vycházela z hodnocení závažnosti problémů spojených s 21 vybranými 

sociálními fenomény a hodnocení rozsahu aktivit realizovaných za účelem jejich řešení. 
Otázky týkající výskytu jednotlivých problémů byly v průměru zodpovězeny 

v 99,8% případů, přičemž průměrně ve 3,5% případů byla uvedena odpověď „možnost 
uspokojení specifických potřeb nelze objektivně zhodnotit“. Jiné než nabízené hodnocení či 
doplňující komentář byly uvedeny průměrně v 6,1% případů (viz příloha 13). 

K rozsahu realizace aktivit čelících jednotlivým problémům se v průměru vyslovilo 
98,7% respondentů, průměrně v 9,2% případů však nebyl rozsah problému hodnocen. 
Doplňující komentář či jiné hodnocení uvedlo v průměru 3,3% respondentů (viz příloha 13). 

 
3.1 Problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 

Výskyt problémů v mezilidském soužití bez etnického podtextu byl hodnocen 
v 95,6% případů, ve 3,5% případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně 
zhodnotit“. Polovinou respondentů byl tento problém hodnocen jako pouze okrajový. Vlastní 
komentář či jiné hodnocení uvedlo 6,1% respondentů. 

 
T a b u l k a  72   Výskyt problému v mezilidském soužit bez etnického podtextu (výskyt 
odpovědí v %) 

hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 21,9
okrajový problém 50,0
patří mezi časté problémy 21,9
klíčový problém 1,8
nelze objektivně zhodnotit 3,5
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  73   Komentáře týkající se výskytu problémů v mezilidském soužití bez 
etnického podtextu (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 
(menší občansko-právní spory) 2

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (neexistence zdravých sousedských vztahů, 
porušování mezilidských vztahů, zvýšená kriminalita, domácí násilí, porušování hygienických 
norem, OZV města, časté zásahy MěPol,Pol ČR, zneužívání dávek, neplnění rodičovské 
odpovědnosti,dluhy na nájmech, úvěrové podvody, častá migrace, nelegální nájemníci, 
nezaměstnanost, nízká sociokulturní úroveň) 

1

charakteristika klíčových předpokladů určujících rozsah problému (pozitivní vliv smíšené 
zástavby rod. domků a sídlišť) 
výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje (narušení sousedských vztahů, 
případně manželské hádky) 

1

upřesnění použitého zdroje informací (vysoký nápad tr. činnosti) 1
upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (soužití bez etnického podtextu patří mezi nejčastěji 
frekventované, nelze je ale označit jako klíčový problém) 1

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení (obecné zhoršování mezilidských vztahů) 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 92,1% respondentů, v 6,1% 
neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle čtvrtiny 
respondentů, podle třetiny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit umožňoval 
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pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním komentářem odpověď 
na otázku doplnilo 3,5% respondentů. 

 
T a b u l k a  74   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
v mezilidském soužití bez etnického podtextu (výskyt odpovědí v %) 

rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  25,4
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 10,5
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 32,5
problém řešen v dostatečné míře 23,7
nelze objektivně zhodnotit 6,1
bez odpovědi 1,8

 
T a b u l k a  75   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problémů v mezilidském soužití bez etnického podtextu (počty odpovědí v příslušné 
kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (poradenské instituce) 1

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (projekty prevence kriminality, tematické 
přednášky zajišťované oddělením sociálně-právní ochrany) 

2

upřesnění uzavřené části otázky 1
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 87,7% případů. Z toho ve 28,0% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 21,0% případů 
se jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, v 27,0% byl problém řešen 
nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 20,0% byl rozsah problému 
hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené a ve 4,0% 
případů byl problém řešen dostatečně i přes jeho značný rozsah. 

 
T a b u l k a  76   Vztah mezi významem problémů v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu a účinností realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 

kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 28,0
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 9,0
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 3,0
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 18,0
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 17,0
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 21,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 4,0
procento vyhodnocených případů 87,7
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3.2 Projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 
Výskyt interetnických konfliktů či projevů rasové nesnášenlivosti byl hodnocen 

v 98,2% případů, ve 1,8% případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně 
zhodnotit“. V polovině případů tato oblast nepředstavovala žádný problém nebo se jednalo 
pouze o zanedbatelný problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  77   Výskyt interetnických konfliktů či projevů rasové nesnášenlivosti 
(výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 48,2
okrajový problém 41,2
patří mezi časté problémy 8,8
klíčový problém 0,0
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  78 Komentáře týkající se výskytu interetnických konfliktů či projevů rasové 
nesnášenlivosti (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 2
možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (důsledek neřešení problémů v mezilidském 
soužití obecně, problémem pocit majoritní části společnosti, že je minoritám věnováno příliš 
pozornosti) 

1

upřesnění zdroje informací (PČR) 1
upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (v určitých lokalitách města s vyšším počtem 
příslušníků romské komunity by mohl problém dosáhnout hodnocení "častý problém", v 
současné době jsou nejdůležitější aktivity v oblasti prevence) 

1

přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1
charakteristika klíčových předpokladů určujících rozsah problému (nízké výskyty občanů či 
rodin náležejících k etnickým minoritám) 3

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 95,6% respondentů, ve 2,6% 

neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle více než 
poloviny respondentů, počty respondentů uvádějících dostatečný, nepříliš uspokojivý a 
nedostačující rozsah realizovaných aktivit se lišily pouze minimálně. Jiným hodnocením či 
vlastním komentářem odpověď na otázku doplnilo 1,8% respondentů. 

 
T a b u l k a  79   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení interetnických 
konfliktů či boje proti rasové nesnášenlivosti (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  55,3
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 9,6
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 16,7
problém řešen v dostatečné míře 14,0
nelze objektivně zhodnotit 2,6
bez odpovědi 1,8
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T a b u l k a  80   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
interetnických konfliktů či boje proti rasové nesnášenlivosti (počty odpovědí v příslušné 
kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku 1
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity 1
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 93,3% případů. Z toho v 57,9% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 14,0% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, v 19,6% byl problém řešen 
nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, z 8,5% byl rozsah problému 
hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému neuvedl žádný 
respondent. 

 
T a b u l k a  81  Vztah mezi významem interetnických konfliktů či projevů rasové 
nesnášenlivosti a účinností realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 57,9
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 7,5
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 2,9
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 12,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 5,6
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 14,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 0,0
procento vyhodnocených případů 93,3
 
3.3 Problémy související s užíváním alkoholu 

Výskyt problémů souvisejících s užíváním alkoholu byl hodnocen v 98,2% případů, 
v 1,8% případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Počty 
respondentů, kteří tento jev hodnotili jako okrajový problém, a respondentů vnímajících jej 
jako častý problém byly téměř shodné, v obou případech se jednalo o více než dvě pětiny 
zkoumaného vzorku. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 2,6% respondentů. 

 
T a b u l k a  82   Výskyt problémů souvisejících s užíváním alkoholu (výskyt odpovědí 
v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 4,4
okrajový problém 46,5
patří mezi časté problémy 44,7
klíčový problém 2,6
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,0
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T a b u l k a  83   Komentáře týkající se výskytu problémů souvisejících s užíváním 
alkoholu (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (častý problém mající velký vliv na mezilidské 
soužití bez etnického podtextu,zneužívání dávek,zvýšená kriminalita,domácí násilí,užívání 
alkoholu mladistvými,důsledkem i pohlavní zneužívání,dysfunkčnost rodin,ničení 
majetku,porušování hygienických norem) 

2

upřesnění zdroje informací (PČR) 1
upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 90,4% respondentů, v 8,7% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
6,1% respondentů, podle dvou pětin respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiné hodnocení ani doplňující komentář 
nebyly u této otázky uvedeny žádným respondentem. 

 
T a b u l k a  84  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
souvisejících s užíváním alkoholu (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  6,1
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 32,5
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 41,2
problém řešen v dostatečné míře 10,5
nelze objektivně zhodnotit 8,8
bez odpovědi 0,9

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 88,6% případů. Z toho v 6,9% případů nebylo potřebné problém řešit, v 7,9% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 36,7% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 44,6% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 4,0% 
případů. 

 
T a b u l k a  85   Vztah mezi významem problémů souvisejících s užíváním alkoholu a 
účinností realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 6,9
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 16,8
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 18,8
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 19,9
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 25,7
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 7,9
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 4,0
procento vyhodnocených případů 88,6
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3.4 Problémy související s užíváním drog 
Výskyt problémů souvisejících s užíváním alkoholu byl hodnocen v 94,7% případů, 

ve 4,4% případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Polovinou 
respondentů byl tento problém hodnocen jako pouze okrajový. Vlastní komentář či jiné 
hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  86   Výskyt problémů souvisejících s užíváním drog (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 11,4
okrajový problém 52,6
patří mezi časté problémy 28,1
klíčový problém 2,6
nelze objektivně zhodnotit 4,4
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  87   Komentáře týkající se výskytu problémů souvisejících s užíváním drog 
(počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 2
přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (trh s tvrdými drogami 
nefunguje s ohledem na omezené finanční prostředky občanů, problémem zatím pouze toluen a 
marihuana) 

1

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 1
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (komplexní primární preventivní 
program) 1

omezené možnosti řešení problému 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 92,1% respondentů, v 7,0% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
9,6% respondentů, podle poloviny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 6,1% respondentů. 

 
T a b u l k a  88  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
souvisejících s užíváním drog (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  9,6
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 21,1
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 50,0
problém řešen v dostatečné míře 11,4
nelze objektivně zhodnotit 7,0
bez odpovědi 0,9
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T a b u l k a  89   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problémů spojených s užíváním drog (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (terénní sociální práci v této oblasti, 
osvětové programy na školách, specializovaný program pro školy, K-Centrum) 4

charakteristika základních předpokladů určujících možnosti řešení problému (dobrá spolupráce s 
NNO, zprostředkování specializované péče kurátory) 2

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení (vlastní aktivita jedince) 1
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 86,8% případů. Z toho v 11,1% případů nebylo potřebné problém řešit, v 7,1% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 48,8% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 28,3% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden v 5,1% 
případů. 

 
T a b u l k a  90  Vztah mezi významem problémů souvisejících s užíváním drog a 
účinností realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 11,1
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 13,1
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 9,1
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 35,3
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 19,2
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 7,1
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 5,1
procento vyhodnocených případů 86,8

 
 

3.5 Krádeže, drobná kriminalita 
Rozsah drobné kriminality byl hodnocen v 95,6% případů, ve 4,4% případů byla 

uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Polovina respondentů hodnotila tento 
jev jako častý problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 

 
 

T a b u l k a  91   Hodnocení míry drobné kriminality (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 4,4
okrajový problém 37,7
patří mezi časté problémy 47,4
klíčový problém 6,1
nelze objektivně zhodnotit 4,4
bez odpovědi 0,0
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T a b u l k a  92   Komentáře týkající se míry drobné kriminality (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje (nárůst drobné kriminality u dětí a 
mládeže, kapesní krádeže, vloupání, vykrádání chat, automobilů a sklepů hodnoceno jako běžný 
jev, poškozování majetku) 

4

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence (statistiky vedeny PČR) 1
 
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 86,8% respondentů, ve 12,3% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
2,6% respondentů, podle poloviny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 3,5% respondentů. 

 
 

T a b u l k a  93 Charakteristika aktivit realizovaných za účelem prevence či snížení míry 
drobné kriminality (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  2,6
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 19,3
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 48,2
problém řešen v dostatečné míře 16,7
nelze objektivně zhodnotit 12,3
bez odpovědi 0,9

 
 

T a b u l k a  94   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem prevence či 
snížení míry drobné kriminality (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (dohled Městské policie, přednášky 
organizované ve spolupráci s Městskou policií a NNO) 2

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení (nelze úplně řešit, potřeba účinných postihů, např. 
zveřejňování jmen) 2

 
 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 84,2% případů. Z toho ve 3,1% případů nebylo potřebné problém řešit, v 9,4% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 32,3% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 45,8% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden v 9,4% 
případů. 
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T a b u l k a  95  Vztah mezi mírou drobné kriminality a účinností realizovaných opatření 
(výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 3,1
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 8,3
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 13,5
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 24,0
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 32,3
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 9,4
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 9,4
procento vyhodnocených případů 84,2%

 
3.6 Závažná kriminalita, násilné trestné činy 

Rozsah závažné kriminality byl hodnocen činy v 93,0% případů, ve 7,0% případů 
byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Téměř polovina respondentů 
hodnotila tento jev jako pouze okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 
5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  96   Hodnocení míry závažné kriminality (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 36,0
okrajový problém 44,7
patří mezi časté problémy 10,5
klíčový problém 1,8
nelze objektivně zhodnotit 7,0
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  97   Komentáře týkající se míry závažné kriminality (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 2
upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (násilné činy se na celkové skladbě trestné činnosti 
podílí asi 10% ) 1

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 1
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (program prevence kriminality) 1
omezené možnosti řešení problému (nedostatečná kapacita policie a postpenitenciární péče) 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 71,1% respondentů, ve 28,0% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
pětiny respondentů, počty respondentů uvádějících dostatečný, nepříliš uspokojivý a 
nedostačující rozsah realizovaných aktivit se lišily pouze minimálně. Jiným hodnocením či 
vlastním komentářem odpověď na otázku doplnilo 1,8% respondentů. 
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T a b u l k a  98   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem prevence či snížení 
míry závažné kriminality (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  21,9
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 16,7
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 14,0
problém řešen v dostatečné míře 18,4
nelze objektivně zhodnotit 28,1
bez odpovědi 0,9

 
 

T a b u l k a  99   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem prevence či 
snížení míry závažné kriminality (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (neúčinnost sociální prevence 
kriminality, nedostatečné počty policistů, rezervy v oblasti situační prevence - kamerové 
systémy) 

2 

 
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 68,4% případů. Z toho ve 30,8% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 21,8% případů 
se jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 35,9% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, v 7,7% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 3,8% 
případů. 

 
 

T a b u l k a  100   Vztah mezi mírou závažné kriminality a účinností realizovaných 
opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 30,8
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 21,8
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 2,6
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 14,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 5,1
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 21,8
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 3,8
procento vyhodnocených případů 68,4%
 
 
3.7 Gambling, závislost na herních automatech 

Problematika patologického hráčství byla hodnocena v 96,5% případů, ve 3,5% 
případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Více než polovina 
respondentů hodnotila tento jev jako pouze okrajový problém. Vlastní komentář či jiné 
hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 
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T a b u l k a  101  Hodnocení problematiky patologického hráčství (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 19,3
okrajový problém 55,3
patří mezi časté problémy 21,9
klíčový problém 0,0
nelze objektivně zhodnotit 3,5
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  102   Komentáře týkající se problematiky patologického hráčství (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy (malý okruh osob, zpravidla zasahuje 
pouze rodinné příslušníky, nízký počet heren a automatů) 2

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (souvislost se zneužíváním dávek, drobnou 
kriminalitou, výskyt i takto motivované vraždy) 1

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (došlo ke značnému nárůstu) 1
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (růst počtu heren, problémem 
u dospělých, jinde bez generačních rozdílů) 2

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 2
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 86,6% respondentů, ve 12,3% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
téměř třetiny respondentů, podle třetiny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
neumožňoval řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním komentářem odpověď 
na otázku doplnilo 2,6% respondentů. 

 
T a b u l k a  103 Charakteristika aktivit realizovaných za účelem prevence patologického 
hráčství (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  27,2
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 36,0
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 17,5
problém řešen v dostatečné míře 6,1
nelze objektivně zhodnotit 12,3
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  104  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem prevence 
patologického hráčství (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (preventivní aktivity, legislativní 
prostředky k řešení problému) 2

uvedení služby nebo typu realizované aktivity (zákaz hraní do 18 let, přednášky ve škole) 1
uvedení rizikových faktorů (zvyšující se počet heren) 1
nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 85,1% případů. Z toho ve 30,8% případů nebylo potřebné problém řešit, v 5,2% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 40,2% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 21,6% případů byl rozsah 
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problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 2,1% 
případů. 

 
T a b u l k a  105 Vztah mezi významem patologického hráčství a účinností realizovaných 
opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 30,8
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 25,8
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 15,5
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 14,4
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 6,2
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 5,2
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 2,1
procento vyhodnocených případů 85,1%

 
3.8 Prostituce, obchod s lidmi 

Prostituce a obchod s lidmi byly hodnoceny v 94,7% případů, v 5,3% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. U tří čtvrtin případů tato oblast 
nepředstavovala žádný problém nebo se jednalo pouze o zanedbatelný problém. Vlastní 
komentář či jiné hodnocení uvedlo 2,6% respondentů. 

 
T a b u l k a  106   Hodnocení prostituce a ochodu s lidmi (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 74,5
okrajový problém 16,6
patří mezi časté problémy 1,8
klíčový problém 1,8
nelze objektivně zhodnotit 5,3
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  107  Komentáře týkající se prostituce a obchodu s lidmi (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1 
přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1 
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (s ohledem na nízké příjmy 
jde zejména o nízkopříjmovou prostituci, případně prostituování výměnou za naturálie) 1 

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 1 
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 83,3% respondentů, ve 14,9% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
téměř tří čtvrtin respondentů, ve zbylých případech byl rozsah realizovaných aktivit vnímán 
jako nedostačující nebo řešící tuto problematiku pouze zčásti. Jiné hodnocení či vlastní 
komentář k otázce nedoplnil žádný respondent. 
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T a b u l k a  108  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
souvisejících s prostitucí a ochodem s lidmi (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  71,9
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 6,1
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 5,3
problém řešen v dostatečné míře 0,0
nelze objektivně zhodnotit 14,9
bez odpovědi 1,8

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 81,6% případů. Z toho ve 87,1% případů nebylo potřebné problém řešit, v 8,6% případů byl 
problém řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost a ve 4,3% případů 
byl rozsah problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze 
omezené. Dostatečná opatření nebyla realizována v žádném z případů. 

 
T a b u l k a  109   Vztah mezi významem prostituce a obchodu s lidmi a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 87,1
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 5,4
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 1,1
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 3,2
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 3,2
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 0,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 0,0
procento vyhodnocených případů 81,6%
 
3.9 Extrémní chudoba 

Výskyt extrémní chudoby byl hodnocen v 97,4% případů, ve 2,6% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Třetina respondentů hodnotila tento 
jev jako pouze okrajový problém. V další třetině případů tato oblast nepředstavovala žádný 
problém nebo se jednalo pouze o zanedbatelný problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení 
uvedlo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  110   Hodnocení extrémní chudoby (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 33,3
okrajový problém 36,0
patří mezi časté problémy 23,7
klíčový problém 4,4
nelze objektivně zhodnotit 2,6
bez odpovědi 0,0
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T a b u l k a  111   Komentáře týkající se extrémní chudoby (počty odpovědí v příslušné 
kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (vyskytuje prakticky v každé obci) 1
výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje ( ve většině případů se jedná o 
jednotlivce či rodiny bez zaměstnání, často provázeno alkoholismem, nízká ochota 
spolupracovat) 

1

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení 1
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (nezaměstnanost, nízké 
příjmy, nízká sociokulturní úroveň, souvislost s dopravní obslužností a občanskou vybaveností) 3

uvedení služby nebo typu realizované aktivity (poskytování dávek státní sociální podpory, dávek 
sociální péče, pečovatelská služba) 2

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 95,6% respondentů, ve 3,5% 

případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
téměř třetiny respondentů, podle další necelé třetiny respondentů stávající rozsah 
realizovaných aktivit umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením 
či vlastním komentářem odpověď na otázku doplnilo 4,4% respondentů. 

 
T a b u l k a  112  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
spojených s extrémní chudobou (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  31,6
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 8,7
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 30,7
problém řešen v dostatečné míře 24,6
nelze objektivně zhodnotit 3,5
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  113   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problémů spojených s extrémní chudobou (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (používání dávek na jiné účely než bylo 
důvodem jejich poskytnutí) 1 

uvedení služby nebo typu realizované aktivity (státní sociální podpora, dávky sociální péče, 
ubytovna pro osoby bez přístřeší, práce se specifickými ohroženými skupinami - osobami v 
obtížné situaci, rodinami, osobami se zdravotním postižením, seniory) 

3 

uvedení rizikových faktorů (často spojeno s nezaměstnaností a alkoholismem, malá ochota 
spolupracovat) 1 

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 93,9% případů. Z toho ve třetině případů nebylo potřebné problém řešit, v 19,6% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 18,7% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 21,6% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden v 6,5% 
případů. 
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T a b u l k a  114  Vztah mezi výskytem extrémní chudoby a účinností realizovaných 
opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 33,6
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 5,6
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 3,7
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 13,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 17,9
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 19,6
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 6,5
procento vyhodnocených případů 93,9%
 
3.10 Neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 

Výskyt neplacení nájemného byl hodnocen v 99,1% případů, v 0,9% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Téměř polovina respondentů 
hodnotila tento jev jako pouze okrajový problém, podle další takřka poloviny respondentů se 
jednalo o častý problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  115   Hodnocení problematiky neplacení nájemného (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 2,6
okrajový problém 46,5
patří mezi časté problémy 44,7
klíčový problém 5,3
nelze objektivně zhodnotit 0,9
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  116   Komentáře týkající se problematiky neplacení nájemného (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (zvyšující se tendence, odhady počtu osob) 3
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (žaloby, u příjemců DSP platba 
nájemného úhradou na účet vlastníka bytu) 2

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 95,6% respondentů, ve 2,6% 

případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
7,0% respondentů, podle více než poloviny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  117  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
spojených s neplacením nájemného (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  7,0
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 6,1
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 58,8
problém řešen v dostatečné míře 23,7
nelze objektivně zhodnotit 2,6
bez odpovědi 1,8
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T a b u l k a  118   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problémů spojených s neplacením nájemného (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (komplikovaná realizace institutu tzv. 
"zvláštního příjemce" znesnadňuje řešení) 1

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (možnost vyřízení příspěvku na bydlení, 
bezúročné půjčky, výměna bytu za menší, možnosti splátek dlužného nájemného, exekuce, 
možnost zajistit náhradní bydlení v případě exekuce, soudní řízení) 

3

upřesnění uzavřené části otázky (vysoce rozvinuto) 1
obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení 1
  

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 94,7% případů. Z toho ve 7,4% případů nebylo potřebné problém řešit, v 17,6% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, v 25,0% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 42,6% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden v 7,4% 
případů. 

 
T a b u l k a  119   Vztah mezi výskytem neplacení nájemného a účinností realizovaných 
opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 7,4
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 1,9
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 3,7
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 23,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 38,9
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 17,6
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 7,4
procento vyhodnocených případů 94,7%
 
 
3.11 Lidé bez přístřeší 

Problematika lidí bez přístřeší byla hodnocena v 99,1% případů, v 0,9% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Téměř polovina respondentů 
hodnotila tento jev jako pouze okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení 6,1% 
respondentů. 
 

T a b u l k a  120   Hodnocení problematiky lidí bez přístřeší (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 34,2
okrajový problém 49,1
patří mezi časté problémy 13,2
klíčový problém 2,6
nelze objektivně zhodnotit 0,9
bez odpovědi 0,0
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T a b u l k a  121   Komentáře týkající se problematiky lidí bez přístřeší (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (drobné přestupky, krádeže, obtížná práce s 
touto skupinou) 2

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (jedná se především o problém městských lokalit) 1
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (monitoring Městské policie, Armáda 
spásy, azylové bydlení pro matky s dětmi, nízkoprahové zařízení, ubytovny, krizové služby, dům 
na půl cesty, byty ve vlastnictví města) 

4

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (přístřeší pro ženy) 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 97,4% respondentů, v 1,8% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
28,8% respondentů, podle dvou pětin respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 4,4% respondentů. 

 
T a b u l k a  122  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení situace osob bez 
přístřeší (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  28,8
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 16,7
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 38,6
problém řešen v dostatečné míře 13,2
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  123   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
situace osob bez přístřeší (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (poskytování pouze ubytování, nikoli 
širší spektrum služeb, nedostatečná kapacita zařízení, nejsou k dispozici byty ani ubytování, 
azylové zařízení pro ženy) 

4

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (azylový dům pro bezdomovce - muže, 
možnost dlouhodobějšího ubytování v případě ochoty ke spolupráci) 2

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 96,5% případů. Z toho ve 30,0% případů nebylo potřebné problém řešit, v 10,0% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, v 44,6% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 12,7% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 2,7% 
případů. 
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T a b u l k a  124   Vztah mezi významem problematiky osob bez přístřeší a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 30,0
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 13,7
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 3,6
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 30,9
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 9,1
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 10,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 2,7
procento vyhodnocených případů 96,5%

 
3.12 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Problém dlouhodobé nezaměstnanosti byl hodnocen v 96,4% případů, v 1,8% případů 
byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Polovina respondentů hodnotila 
tento jev jako častý problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení doplnilo 6,1% respondentů. 

 
T a b u l k a  125   Hodnocení dlouhodobé nezaměstnanosti (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 0,9
okrajový problém 21,8
patří mezi časté problémy 50,0
klíčový problém 23,7
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 1,8

 
T a b u l k a  126  Komentáře týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (ovlivněno zrušením absolventských stáží v 
zákoně o zaměstnanosti, uvedení důvodů nezaměstnanosti - věk, vzdělání, zdravotní handicap, 
etnická příslušnost, uváděn možný vliv na problémy v mezilidském soužití a drobnou majetkovou 
kriminalitu) 

2

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, klíčový 
význam problému, vzrůstající tendence, příp. uvedení počtu evidovaných nezaměstnaných, 
kterým jsou vypláceny dávky) 

3

charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (ukončení činnosti klíčových 
podniků, nově otevírané podniky vyžadují rekvalifikace, vysoká míra dojíždění za prací a vyšší 
význam problému v obcích s nedostačující dopravní obslužností)) 

3

 
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 94,7% respondentů, ve 2,6% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
1,8% respondentů, podle poloviny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 5,3% respondentů. 
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T a b u l k a  127   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem předcházení či řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  1,8
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 36,0
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 50,0
problém řešen v dostatečné míře 7,0
nelze objektivně zhodnotit 2,6
bez odpovědi 2,6
 
T a b u l k a  128  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem 
předcházení či řešení dlouhodobé nezaměstnanosti (počty odpovědí v příslušné 
kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (angažuje se pouze úřad práce, NNO ani 
jiné subjekty se při řešení problému neangažují, špatné podmínky pro matky samoživitelky - 
omezené možnosti získání zaměstnání se zkrácenou pracovní dobou apod., špatná spolupráce 
s úřadem práce, nepružnost ÚP) 

3 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (vyhledávání zaměstnání pro tyto osoby, 
domlouvání schůzek, zajišťování kontaktů, do pracovního procesu se vcelku úspěšně daří 
zapojovat i osoby vracející se z výkonu trestu) 

1 

upřesnění uzavřené části otázky (míra dlouhodobé nezaměstnanosti) 1 
charakteristika základních předpokladů určujících možnosti řešení problému (důležitou roli 
sehrává průmyslová zóna) 1 

omezené možnosti řešení problému 1 
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 92,1% případů. Z toho v 1,9% případů nebylo potřebné problém řešit, v 1,0% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 20,0% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 71,4% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 5,7% 
případů. 

 
T a b u l k a  129   Vztah mezi výskytem dlouhodobé nezaměstnanosti a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 1,9
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 4,8
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 33,3
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 15,2
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 38,1
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 1,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 5,7
procento vyhodnocených případů 92,1%

 
3.13 Užívání alkoholu mezi mládeží 

Užívání alkoholu mezi mládeží bylo hodnoceno v 98,2% případů, v 1,8% případů 
byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Takřka polovina respondentů 
hodnotila tento jev jako okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% 
respondentů. 
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T a b u l k a  130   Hodnocení rozsahu užívání alkoholu mezi mládeží (výskyt odpovědí 
v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 3,5
okrajový problém 45,6
patří mezi časté problémy 43,8
klíčový problém 5,3
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,0

 
 

T a b u l k a  131   Komentáře týkající se rozsahu užívání alkoholu mezi mládeží (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (dysfunkčnost rodin s nízkou socio-kulturní 
úrovní, podávání alkoholu dětem i v rodinách - zjištěno v Městskou částí realizovaném výzkumu) 2

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1
upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (rostoucí tendence - potvrzují i údaje PČR a OPD, 
dlouhodobý problém) 4

charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (prakticky volný přístup 
nezletilých k alkoholu, a to i na veřejných místech - diskotékách apod., neexistence kontrol 
zákazu nalévání mladistvým, snadnost přístupu potvrzena v anonymních šetřeních) 

1

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (spolupráce s orgány PČR, OSPOD, 
monitoring, provádění kontrol - nelze však vyloučit požívání mimo místa, kde lze kontroly 
provádět) 

2

 
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 89,5% respondentů, v 7,9% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
5,3% respondentů, podle tří pětin respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 5,3% respondentů. 

 
 

T a b u l k a  132   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem omezení rozsahu 
užívání alkoholu mezi mládeží (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  5,3
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 18,4
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 60,5
problém řešen v dostatečné míře 5,3
nelze objektivně zhodnotit 7,9
bez odpovědi 2,6
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T a b u l k a  133   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem omezení 
rozsahu užívání alkoholu mezi mládeží (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (osvěta ve škole, přednášky realizované 
PČR či K-Centrem, pravidelné kontrolní akce, podpora preventivních a volnočasových aktivit, 
hřiště a mimoškolní aktivity, spolupráce protidrogového koordinátora se školami) 

3

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (ke zlepšení situace by vedlo pouze 
zavedení koncesí pro prodej alkoholu) 1

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení 1
uvedení rizikových faktorů 2
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 88,6% případů. Z toho v 5,9% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 4,0% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 41,6% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 46,5% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 2,0% 
případů. 

 
T a b u l k a  134   Vztah mezi rozsahem užívání alkoholu mezi mládeží a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 5,9
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 5,9
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 14,9
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 35,6
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 31,7
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 4,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 2,0
procento vyhodnocených případů 88,6%
 
 
3.14 Užívání drog mezi mládeží 

Užívání drog mezi mládeží bylo hodnoceno v 96,5% případů, ve 2,6% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Polovina respondentů hodnotila tento 
jev jako okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  135   Hodnocení rozsahu užívání drog mezi mládeží (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 11,4
okrajový problém 52,6
patří mezi časté problémy 29,9
klíčový problém 2,6
nelze objektivně zhodnotit 2,6
bez odpovědi 0,9
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T a b u l k a  136   Komentáře týkající se rozsahu užívání drog mezi mládeží (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1
možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (první kontakt s drogou přes kamarády - 
potvrzují to i výsledky realizovaného průzkumu) 1

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (pokles užívání "tvrdých drog", nárůst užívání 
marihuany, rozpouštědel, výskyt pouze v oblasti pověřeného města, kde je větší koncentrace 
"distributorů", převážně "lehké drogy" - marihuana, extáze, zaznamenání nárůstu) 

3

přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (kouření marihuany mládeží 
vnímáno jako normální - jako u tabáku) 1

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 2
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (spolupráce s orgány PČR, OSPOD, 
monitoring, provádění kontrol - nelze však vyloučit požívání mimo místa, kde lze kontroly 
provádět) 

1

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 91,2% respondentů, v 7,9% 

případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
11,4% respondentů, podle téměř poloviny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 3,5% respondentů. 

 
T a b u l k a  137   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem omezení rozsahu 
užívání drog mezi mládeží (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  11,4
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 21,9
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 47,4
problém řešen v dostatečné míře 10,5
nelze objektivně zhodnotit 7,9
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  138   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem omezení 
rozsahu užívání drog mezi mládeží (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku ("monitorování situace" ze strany PČR 
vnímáno jako nedostačující, neochota dalších státních orgánů a policie k užší spolupráci) 3

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (výměna stříkaček, programy 
protidrogové prevence) 1

charakteristika základních předpokladů určujících možnosti řešení problému (významný problém 
nejen u mládeže, ale i u dospělých 1

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 88,6% případů. Z toho v 11,9% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 7,9% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 47,5 % případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 28,7% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 4,0% 
případů. 
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T a b u l k a  139  Vztah mezi rozsahem užívání drog mezi mládeží a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 11,9
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 16,8
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 7,9
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 30,7
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 20,8
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 7,9
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 4,0
procento vyhodnocených případů 88,6%
 
 
3.15 Delikventní party mládeže 

Problematika delikventních part mládeže byla hodnocena v 98,2% případů, v 1,8% 
případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Polovina respondentů 
hodnotila tento jev jako okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 3,5% 
respondentů. 

 
 

T a b u l k a  140   Hodnocení výskytu delikventních part mládeže (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 28,1
okrajový problém 49,0
patří mezi časté problémy 21,1
klíčový problém 0,0
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,0

 
 

T a b u l k a  141   Komentáře týkající se výskytu delikventních part mládeže (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1 
výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje (ničení majetku a drobné krádeže, 
organizovaná trestná činnost mládeže za účelem hmotného zisku k získání prostředků na alkohol 
a cigarety) 

1 

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (zvýšená agresivita mládeže, problémy v 
sociálním chování ve školách) 1 

uvedení služby,opatření nebo typu realizované aktivity (monitoruje Městská policie) 1 
 
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 91,2% respondentů, v 7,9% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
třetiny respondentů, podle třetiny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 2,6% respondentů. 
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T a b u l k a  142   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky 
delikventních part mládeže (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  30,7
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 18,4
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 36,0
problém řešen v dostatečné míře 6,1
nelze objektivně zhodnotit 7,9
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  143   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problematiky delikventních part mládeže (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (dům dětí a mládeže, základní umělecká 
škola, kulturní centrum, organizace Junák a Pionýr, TJ Sokol, fotbalový klub, MČ rovněž hledá 
prostory pro nízkoprahový klub) 

1 

charakteristika základních předpokladů určujících možnosti řešení problému (spolupráce s 
oddělením kurátorů jiných obcí, spolupráce s PČR, Městskou policií, OSPOD) 2 

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 90,4% případů. Z toho ve 30,4% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 4,9% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 38,8% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 20,4% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 1,9% 
případů. 

 
T a b u l k a  144   Vztah mezi výskytem delikventních part mládeže a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 34,0
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 9,7
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 10,7
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 29,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 9,7
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 4,9
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 1,9
procento vyhodnocených případů 90,4%
 
 
3.16 Dětská prostituce 

Výskyt dětské prostituce byl hodnocen v 92,1% případů, v 7,9% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Ve čtyřech pětinách případů tato 
oblast nepředstavovala žádný problém nebo se jednalo pouze o zanedbatelný problém. Vlastní 
komentář či jiné hodnocení uvedlo 4,4% respondentů. 
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T a b u l k a  145   Hodnocení výskytu dětské prostituce (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 79,8
okrajový problém 11,4
patří mezi časté problémy 0,0
klíčový problém 0,9
nelze objektivně zhodnotit 7,9
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  146   Komentáře týkající se výskytu dětské prostituce (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 4
možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (rizikové chování mladistvých - vzrůstající 
trend) 1

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 85,1% respondentů, ve 14,0% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
čtyř pětin respondentů. Jiným hodnocením či vlastním komentářem odpověď na otázku 
doplnil jeden respondent. 

 
T a b u l k a  147   Charakteristika aktivit směřujících k potlačení problému dětské 
prostituce (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  78,0
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 3,5
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 1,8
problém řešen v dostatečné míře 1,8
nelze objektivně zhodnotit 14,0
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  148   Komentáře týkající rozsahu aktivit směřujících k potlačení problému 
dětské prostituce (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (v oblasti realizováno velmi málo 
aktivit) 1

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 84,2% případů. Z toho v 91,7% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 2,1% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 5,2% případů byl problém řešen 
nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, v 1,0% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné. 
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T a b u l k a  149   Vztah mezi výskytem dětské prostituce a účinností realizovaných 
opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 91,7
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 3,1
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 1,0
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 2,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 0,0
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 2,1
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 0,0
procento vyhodnocených případů 84,2%
 
3.17 Výskyt problémů se školní docházkou 

Rozsah problémů se školní docházkou byl hodnocen v 98,2% případů, v 1,8% 
případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Dvě pětiny respondentů 
hodnotily tento jev jako okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% 
respondentů. 

 
T a b u l k a  150   Hodnocení výskytu problémů se školní docházkou (výskyt odpovědí 
v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 29,8
okrajový problém 43,9
patří mezi časté problémy 21,9
klíčový problém 2,6
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  151   Komentáře týkající se výskytu problémů se školní docházkou (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (především v rodinách s nízkou 
socioekonomickou situací, řešení často komplikuje neochota rodičů spolupracovat) 2

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (zlepšení situace v souvislosti s novelizací zákona 
482/1991 Sb.) 2

obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení (častý problém, nicméně řešen úspěšně) 1
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (spolupráce se školami, včasné zachycení 
problému, snížení absencí v důsledku vazby mezi výší vyplácených dávek a neomluvenými 
absencemi) 

3

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 95,6% respondentů, ve 3,5% 

případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
18,4% respondentů, podle dvou pětin respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 6,1% respondentů. 
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T a b u l k a  152   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů se 
školní docházkou (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  18,4
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 4,4
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 40,3
problém řešen v dostatečné míře 32,5
nelze objektivně zhodnotit 3,5
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  153   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problémů se školní docházkou (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (nízká autorita školy, neomezené 
omlouvání rodiči, po ukončení povinné školní docházky neřešitelné, rodiče sociálně slabších 
rodin ukončí docházku dětí a dají přednost jejich evidenci na úřadu práce) 

1

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (pokuty, srážky z DSP) 1
upřesnění uzavřené části otázky (přísluší městské komisi pro projednávání přestupků , OSPOD, 
kurátoři,  4

charakteristika základních předpokladů určujících možnosti řešení problému (spolupráce s jiným 
městským úřadem, spolupráce školy s kurátory pro mládež) 1

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 93,9% případů. Z toho v 19,7% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 28,0% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 29,0% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, v 17,8% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému uvedlo 5,6% 
respondentů. 

 
T a b u l k a  154   Vztah mezi výskytem problémů se školní docházkou a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 19,7
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 2,8
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 0,9
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 26,2
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 16,8
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 28,0
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 5,6
procento vyhodnocených případů 93,9%
 
 
3.18 Problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 

Výskyt šikany mezi dětmi a dospívajícími byl hodnocen v 96,5% případů, ve 3,5% 
případů byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Tři pětiny respondentů 
hodnotily tento jev jako okrajový problém. Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% 
respondentů. 
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T a b u l k a  155  Hodnocení výskytu šikany mezi dětmi a dospívajícími (výskyt odpovědí 
v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 22,8
okrajový problém 58,8
patří mezi časté problémy 14,0
klíčový problém 0,9
nelze objektivně zhodnotit 3,5
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  156 Komentáře týkající se výskytu šikany mezi dětmi a dospívajícími (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1
upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (rostoucí trend) 1
přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (na mnoha školách 
pravděpodobně věnují problému malou pozornost, často řeší pouze škola, OPD se zapojuje 
výjimečně) 

2

není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 1
uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (školy řeší vlastními silami, v 
závažnějších případech kontaktují kurátory mládeže, problematiku řeší odborníci v oblasti 
prevence problémových jevů na školách z MŠMT) 

2

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 88,6% respondentů, v 10,5% 

případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
19,3% respondentů, podle dvou pětin respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 1,8% respondentů. 

 
T a b u l k a  157   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem předcházení a řešení 
šikany mezi dětmi a dospívajícími (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  19,3
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 10,5
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 40,4
problém řešen v dostatečné míře 18,4
nelze objektivně zhodnotit 10,5
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  158  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem předcházení 
a řešení šikany (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (řešeno na školách, besedy s žáky a 
tematické přednášky, méně závažné případy řeší školy s rodinou, závažnější případy řeší odbor 
soc. věcí, následně poskytována odborná pomoc) 

2

 
Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 

v 86,8% případů. Z toho v 22,2% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 21,2% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 41,3% případů byl problém 
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řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 15,2% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému neuvedl žádný 
respondent. 

 
T a b u l k a  159   Vztah mezi výskytem šikany mezi dětmi a dospívajícími a účinností 
realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 22,2
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 9,1
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 1,0
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 32,2
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 14,1
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 21,2
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 0,0
procento vyhodnocených případů 86,8%
 
3.19 Děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 

Problematika dětí a mladistvých vyrůstajících v problémovém prostředí byla 
hodnocena v 98,2% případů, v 1,8% případů byla uvedena možnost „problém nelze 
objektivně zhodnotit“. Polovina respondentů hodnotila tento jev jako okrajový problém. 
Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 

 
T a b u l k a  160  Hodnocení problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících v problémovém 
prostředí (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 6,1
okrajový problém 51,8
patří mezi časté problémy 34,2
klíčový problém 6,1
nelze objektivně zhodnotit 1,8
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  161   Komentáře týkající se problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících 
v problémovém prostředí (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1 
možné příčiny, rizikové faktory a související jevy (neúplné rodiny, úplné rodiny nefunkční, 
nedostatek času rodičů na výchovu dětí, nekritické hodnocení dětí rodiči, děti, jejichž rodiče 
nejeví zájem o děti, nezajímá je, kde se jejich dítě zdržuje, jak tráví svůj volný čas) 

2 

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (problém se koncentruje v určité lokalitě) 2 
přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1 
charakteristika základních předpokladů určujících rozsah problému (zvýšený výskyt dětí z 
dysfunkčních rodin - nejen děti nezaměstnaných rodičů, ale i rodičů, kteří vzhledem k 
pracovnímu vytížení na své děti nemají čas, většinou podchyceno - v malých obcích se lidé 
vzájemně znají a krom "obecní" kontroly na sebe dohlížejí navzájem) 

2 

 
Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 93,0% respondentů, v 6,1% 

případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
6,1% respondentů, podle poloviny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 4,4% respondentů. 
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T a b u l k a  162   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky 
dětí a mladistvých vyrůstajících v problémovém prostředí (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  6,1
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 17,5
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 48,3
problém řešen v dostatečné míře 21,1
nelze objektivně zhodnotit 6,1
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  163   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících v problémovém prostředí (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení chybějící služby nebo pociťovaného nedostatku (mimoškolní dohled vykonávaný 
obcemi není dostatečný, mimoškolní aktivity dětí a mládeže omezeny na několik málo kroužků) 1

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (Pedagogicko-psychologická poradna, 
NNO ve spádovém území sousední obce s POU, stanovení dozoru, monitoruje OPD, předání 
soudu, po vyhotovení znaleckých posudků umístění do VÚ či jiného zařízení) 

2

uvedení rizikových faktorů (nepnění rodičovské odpovědnosti, zneužívání dávek zákonnými 
zástupci - alkohol, gambling, neefektivní hospodaření) 1

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 1
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 91,2% případů. Z toho v 6,7% případů nebylo potřebné problém řešit, v 16,3% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 33,7% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 36,5% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden ve 6,7% 
případů. 

 
T a b u l k a  164  Vztah mezi hodnocením problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících 
v problémovém prostředí a účinností realizovaných opatření (výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 6,7
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 10,6
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 8,7
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 23,1
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 27,9
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 16,3
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 6,7
procento vyhodnocených případů 91,2%
 
 
3.20 Děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 

Problematika dětí se syndromem týraného a zneužívaného dítěte (dále jen syndrom 
CAN - children abused and neglected) byla hodnocena v 95,6% případů, ve 4,4% případů 
byla uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Téměř polovina respondentů 
hodnotila tento jev jako okrajový problém, ve dvou pětinách případů tato oblast 
nepředstavovala žádný problém nebo se jednalo pouze o zanedbatelný problém. Vlastní 
komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% respondentů. 
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T a b u l k a  165   Hodnocení problematiky dětí se syndromem CAN (výskyt odpovědí 
v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 42,1
okrajový problém 46,5
patří mezi časté problémy 4,4
klíčový problém 2,6
nelze objektivně zhodnotit 4,4
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  166   Komentáře týkající se problematiky dětí se syndromem CAN (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 3
výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje (i u rodičů s vyšším vzděláním, 
rostoucí agresivita vlastních rodičů) 1

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (rostoucí trend, cca 3 případy ročně) 2
přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 85,1% respondentů, ve 12,3% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
31,6% respondentů, podle čtvrtiny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 1,8% respondentů. 

 
T a b u l k a  167   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky 
dětí se syndromem CAN (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  31,6
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 9,6
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 24,6
problém řešen v dostatečné míře 19,3
nelze objektivně zhodnotit 12,3
bez odpovědi 2,6
 
T a b u l k a  168   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problematiky dětí se syndromem CAN (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedení služby, opatření nebo typu realizované aktivity (spolupráce se zúčastněnými 
organizacemi - školou, lékaři, monitoring rodiny na odstranění příčin, ohlašování orgánům 
činným v trestním řízení, spolupráce s Policií ČR, soudy, lékaři a členy rodiny) 

1

omezené možnosti řešení problému (jedná se zpravidla o skrytý problém) 1
obecné, nejasné či nezařaditelné hodnocení 1
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 82,5% případů. Z toho ve 38,3% případů nebylo potřebné problém řešit, ve 23,4% případů 
se jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 30,9% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, v 7,4% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
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Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému neuvedl žádný 
respondent. 

 
T a b u l k a  169   Vztah mezi hodnocením problematiky dětí se syndromem CAN 
(výskyt odpovědí v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 38,3
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 8,5
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 1,1
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 22,3
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 6,4
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 23,4
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 0,0
procento vyhodnocených případů 82,5%
 
3.21 Problematika domácího násilí 

Problematika domácího násilí byla hodnocena v 90,4% případů, v 9,6% případů byla 
uvedena možnost „problém nelze objektivně zhodnotit“. Téměř tři pětiny respondentů 
hodnotily tento jev jako okrajový problém Vlastní komentář či jiné hodnocení uvedlo 5,3% 
respondentů. 

 
T a b u l k a  170   Hodnocení problematiky domácího násilí (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení problému výskyt 
žádný, případně zanedbatelný problém 21,9
okrajový problém 57,1
patří mezi časté problémy 10,5
klíčový problém 0,9
nelze objektivně zhodnotit 9,6
bez odpovědi 0,0
 
T a b u l k a  171   Komentáře týkající se problematiky domácího násilí (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nevyskytuje se, ojedinělý výskyt, nepříliš závažné případy 3 
výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje (i u rodičů s vyšším vzděláním, 
rostoucí agresivita vlastních rodičů) 1 

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (rostoucí trend, cca 3 případy ročně) 2 
přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 1 
 

Rozsah aktivit čelících tomuto problému hodnotilo 78,1% respondentů, ve 21,0% 
případů neobsahovala odpověď hodnocení rozsahu aktivit. Jev nebylo potřebné řešit podle 
23,7% respondentů, podle čtvrtiny respondentů stávající rozsah realizovaných aktivit 
umožňoval pouze částečné řešení tohoto problému. Jiným hodnocením či vlastním 
komentářem odpověď na otázku doplnilo 3,5% respondentů. 
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T a b u l k a  172   Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky 
domácího násilí (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizovaných aktivit výskyt 
jev není potřebné ve spádovém území obce řešit  23,7
rozsah aktivit neumožňuje řešení tohoto problému 18,4
aktivity umožňují řešit problém pouze zčásti 26,3
problém řešen v dostatečné míře 9,6
nelze objektivně zhodnotit 21,1
bez odpovědi 0,9
 
T a b u l k a  173   Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 
problematiky domácího násilí (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

výčet konkrétních projevů a situací, kdy se problém objevuje (časté u manželek bývalých 
policistů) 1

upřesnění zdroje informací (zásahy Městské policie, činnost neziskových subjektů - poraden, 
náhodná odhalení při řešení jiných problémů) 2

upřesnění odpovědi v uzavřené části otázky (rostoucí tendence, stoupající agresivita, rostoucí 
riziko ohrožení života) 2

přímo se neprojevuje, pravděpodobně ale latentní přítomnost 3
není možné přesněji hodnotit, není vedena evidence 1
 

Hodnocení rozsahu problému i hodnocení příslušných aktivit zároveň bylo uvedeno 
v 74,6% případů. Z toho ve 30,6% případů nebylo potřebné problém řešit, v 11,8% případů se 
jednalo o málo závažný problém řešený v dostatečné míře, ve 42,3% případů byl problém 
řešen nedostatečně či pouze zčásti i přes jeho nízkou závažnost, ve 14,1% případů byl rozsah 
problému hodnocen jako značný a možnosti jeho řešení jako nedostatečné či pouze omezené. 
Dostatečný rozsah realizovaných opatření i přes značný rozsah problému byl uveden v 1,2% 
případů. 

 
T a b u l k a  174 Vztah mezi hodnocením problematiky domácího násilí (výskyt odpovědí 
v %) 
kombinace uvedených odpovědí výskyt 
jev není potřebné řešit 30,6
málo závažný problém, přesto není dostatečně řešen 16,5
problém o značném rozsahu, není dostatečně řešen 5,9
málo závažný problém, přesto řešen pouze zčásti 25,8
problém o značném rozsahu, řešen pouze zčásti 8,2
málo závažný problém, je řešen v dostatečné míře 11,8
problém o značném rozsahu, přesto řešen v dostatečné míře 1,2
procento vyhodnocených případů 74,6%
 
3.22 Souhrnné hodnocení výskytu problémových jevů a aktivit realizovaných za účelem 

jejich řešení 
Jako častý nebo klíčový problém hodnotilo nejvíce respondentů (76,4%) 

dlouhodobou nezaměstnanost. Polovina respondentů jako časté či klíčové problémy hodnotila 
krádeže a drobnou kriminalitu (56,0%), neplacení nájemného (50,4%), užívání alkoholu mezi 
mládeží (50,0%) a problémy související s užíváním alkoholu (48,2%). Jako častý nebo 
klíčový problém byly značným procentem respondentů vnímány také problematika dětí a 
mladistvých vyrůstajících v problémovém sociálním prostředí, užívání drog mezi mládeží a 
problémy související s užíváním drog. Jako nejméně frekventované problémy byly hodnoceny 
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dětská prostituce, prostituce a obchod s lidmi všeobecně, týrání a zneužívání dětí a projevy 
rasové nesnášenlivosti. 

 
T a b u l k a  175   Srovnání významu sledovaných problémových okruhů (v % validních 
odpovědí) 

sledovaný problémový jev 

nepředstavuje 
problém nebo se 
jedná o okrajový 

problém 

častý nebo 
klíčový 
problém 

celkem 
validních 
odpovědí 

(v%) 
dlouhodobá nezaměstnanost 23,5 76,5 96,4
krádeže, drobná kriminalita 44,0 56,0 95,6
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 49,5 50,5 99,1
užívání alkoholu mezi mládeží 50,0 50,0 98,2
problémy související s užíváním alkoholu 51,8 48,2 98,2
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 59,0 41,0 98,2
užívání drog mezi mládeží 66,3 33,7 96,5
problémy související s užíváním drog 67,6 32,4 94,7
extrémní chudoba 71,1 28,9 97,4
záškoláctví 75,1 24,9 98,2
problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 75,2 24,8 95,6
gambling, závislost na herních automatech 77,3 22,7 96,5
delikventní party mládeže 78,5 21,5 98,2
lidé bez přístřeší 84,1 15,9 99,1
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 84,6 15,4 96,5
závažná kriminalita, násilné trestné činy 86,8 13,2 93,0
domácí násilí 87,4 12,6 90,4
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 91,0 9,0 98,2
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 92,7 7,3 95,6
prostituce, obchod s lidmi 96,2 3,8 94,7
dětská prostituce 99,0 1,0 92,1
průměr pro všechny sledované problémové okruhy 71,8 28,2 96,3

 
Faktorová analýza určila ve vzorku 71,9% případů šest hlavních okruhů určujících 

význam jednotlivých problémů o celkové varianci 63,4%. První identifikovaný faktor 
zahrnoval problémy související s významem závislostního chování (drogová závislost, 
gambling, alkohol mezi mládeží) a kriminality se zpravidla nižší mírou závažnosti (krádeže, 
delikventní party mládeže, variance tohoto faktoru 18,0%), druhý faktor pokrýval projevy 
násilného jednání (interetnické konflikty, šikana, domácí násilí, týrané a zneužívané dítě) a 
problémy se školní docházkou (variance 13,0%), těžištěm třetího faktoru (variance 9,6%) byla 
nezaměstnanost, chudoba a užívání alkoholu. Hlavní i doplňkové (problémy v mezilidském 
soužití bez etnického podtextu, neplacení nájemného, užívání alkoholu u mládeže, delikventní 
party mládeže) faktorové zátěže v tomto případě naznačovaly, že faktor odráží výskyt 
sociálně vyloučených multiproblémových skupin charakterizovaných adaptací na život ze 
sociálních dávek. Čtvrtý faktor (variance 8,4%) reprezentoval trestnou činnost, přestupky a 
specifické problémové skupiny a byl nejvýrazněji sycen problémy v mezilidském soužití bez 
etnického podtextu, závažnou kriminalitou a fenoménem bezdomovectví. Pátý faktor 
(variance 8,3%) ovlivňoval význam prostituce a obchodu s lidmi a šestý (variance 6,1%) 
odrážel rozsah neplacení nájemného. 
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T a b u l k a  176   Zátěže faktorů určujících závažnost problémových jevů 
faktor problémový jev 

1 2 3 4 5 6 
problémy v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu 0,48  

projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 0,47   
problémy související s užíváním alkoholu 0,43   
problémy související s užíváním drog 0,84   
krádeže, drobná kriminalita 0,68   
závažná kriminalita, násilné trestné činy 0,54  
gambling, závislost na herních automatech 0,43   
prostituce, obchod s lidmi  0,83 
extrémní chudoba 0,84   
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením   0,76
lidé bez přístřeší 0,75  
dlouhodobá nezaměstnanost 0,68   
užívání alkoholu mezi mládeží 0,72   
užívání drog mezi mládeží 0,83   
delikventní party mládeže 0,64   
dětská prostituce  0,75 
záškoláctví 0,65   
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 0,75   
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 0,54   
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 0,68   
domácí násilí 0,68   

 
Cluster analýza [pozn. 20] umožnila rozlišit sedm základních skupin podle vlivu 

jednotlivých faktorů a identifikovat tak v jednotlivých obcích převažující problémové okruhy. 
 

T a b u l k a  177   Typologie podle převažujících problémových okruhů (v %) 
výskyt charakteristika skupiny 

validní případy celý soubor 
méně častý výskyt závislostí a méně závažných forem kriminality 22,0 15,8
častějším problémem trestné činy, přestupky a specifické problémové 
skupiny, menší problémy s neplacením nájemného 15,9 11,4

častějším problémem sociálně patologické jevy související 
s nedostatkem příjmů a nemožností uplatnění, méně častý výskyt 
trestných činů, přestupků a specifických problémových skupin 

15,9 11,4

častějším problémem násilné jednání a problémy s dodržováním školní 
docházky 14,5 10,5

častějším problémem závislosti a méně závažné formy kriminálního 
jednání, častějším problémem trestné činy, přestupky a specifické 
problémové skupiny 

12,2 8,8

častějším problémem neplacení nájemného 11,0 7,9
častějším problémem prostituce a obchod s lidmi a sociálně patologické 
jevy vázané na nedostatečné příjmy a nemožnost pracovního uplatnění 8,5 6,1

celkem validních případů 100,0 71,9
nezjištěno  28,1

 
Při vzájemném srovnání rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení jednotlivých 

problémů byla zohledněna dvě různá kritéria: potřebnost snah o řešení příslušného problému a 
přiměřenost realizovaných aktivit příslušnému problému. 
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Nejvíce potřebné bylo řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a krádeží či drobné 
kriminality. Vysoká potřebnost řešení problému byla zaznamenána rovněž u užívání alkoholu 
mezi mládeží, problémů souvisejících s užíváním alkoholu, problematiky dětí a mladistvých 
vyrůstajících v problémovém prostředí a neplacení nájemného či služeb spojených 
s bydlením. Velice nízký význam byl přikládán snahám namířeným proti projevům rasové 
nesnášenlivosti a řešení interetnických konfliktů, problematiku prostituce a obchodu s lidmi a 
problém dětské prostituce bylo potřebné řešit pouze ojediněle. 

 
T a b u l k a  178   Potřebnost řešení jednotlivých problémových jevů (v % validních 
odpovědí) 

sledovaný problémový jev 

není 
potřebné 
řešit 

neřešen 
nebo řešen 

pouze zčásti

řešen 
v dostatečné 

míře 

celkem 
validních 
odpovědí 

(v %) 
dlouhodobá nezaměstnanost 1,9 90,7 7,4 94,8
krádeže, drobná kriminalita 3,0 77,8 19,2 86,8
užívání alkoholu mezi mládeží 5,9 88,2 5,9 89,5
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 6,6 70,8 22,7 93,0
problémy související s užíváním alkoholu 6,8 81,6 11,6 90,3
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 7,3 67,9 24,8 95,6
problémy související s užíváním drog 10,4 77,2 12,4 92,1
užívání drog mezi mládeží 12,5 76,0 11,5 91,2
záškoláctví 19,2 46,8 34,0 95,6
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 21,8 57,4 20,8 88,6
problémy v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu 27,6 46,7 25,7 92,1

lidé bez přístřeší 29,6 56,8 13,6 97,3
domácí násilí 30,4 57,3 12,3 78,0
závažná kriminalita, násilné trestné činy 30,8 43,2 25,9 71,0
gambling, závislost na herních automatech 31,3 61,6 7,0 86,8
extrémní chudoba 33,1 41,2 25,7 95,6
delikventní party mládeže 33,7 59,6 6,7 91,2
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 37,1 40,2 22,7 85,1
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 57,8 27,5 14,6 95,6
prostituce, obchod s lidmi 86,3 13,7 0,0 83,3
dětská prostituce 91,7 6,2 2,1 85,1

 
Prostřednictvím cluster analýzy byly rozlišeny tři skupiny problémových okruhů, 

přičemž v jednotlivých skupinách se ocitly problémy se srovnatelnou celkovou mírou (pro 
celý soubor) potřebnosti řešení daného problému. Celkovou míru potřebnosti řešení problému 
tak bylo možné chápat jako základní rozlišující znak mezi těmito skupinami. První třetina 
tabulky 178 tak znázorňuje samostatnou skupinu problémů s nejvyšší naléhavostí, dále 
následují středně naléhavé problémy a poslední část tabulky obsahuje problémy vykazující 
vysokou míru podobnosti vzhledem k nízké naléhavosti. 

Jako nejvíce naléhavé byly všechny sledované problémy pociťovány v Ústeckém, 
Olomouckém, Karlovarském a Středočeském kraji. Ve všech těchto čtyřech krajích byla 
zaznamenána nejvýznamnější potřeba řešit problémy s vysokou naléhavostí a problémy se 
střední mírou naléhavosti. Řešení skupiny nejméně naléhavých problémů bylo jako nejvíce 
potřebné pociťováno v Ústeckém, Libereckém a Plzeňském kraji. 

Nejnižší naléhavost vybraných problémů byla zaznamenána ve Zlínském a 
Jihočeském kraji a kraji Vysočina. V těchto krajích byla nízká potřebnost řešení problému 
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uvedena u středně a málo naléhavých problémů. Řešení problémů s vysokou mírou 
naléhavosti bylo jako nejméně potřebné vnímáno ve Zlínském, Pardubickém, 
Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Podrobné informace o potřebnosti řešení jednotlivých 
problémů v regionech viz příloha 14. 

 
T a b u l k a  179 Potřebnost řešení jednotlivých skupin problémových jevů podle regionu 
(v % validních odpovědí) 

skupina problémů 
region nejvíce 

naléhavé 
středně 

naléhavé 
nejméně 
naléhavé 

průměrná 
potřebnost 

řešení problémů
Ústecký kraj 100,0 86,8 56,3 87,4
Olomoucký kraj 100,0 81,8 33,3 82,0
Karlovarský kraj 95,9 82,6 33,3 81,5
Středočeský kraj 98,3 79,9 36,7 81,2
Liberecký kraj 95,0 68,6 46,7 75,9
Plzeňský kraj 90,6 72,2 41,7 74,3
hlavní město Praha 92,2 74,9 25,0 74,0
Moravskoslezský kraj 90,6 74,5 14,6 73,7
Královéhradecký kraj 92,4 72,7 28,2 73,2
Jihomoravský kraj 92,5 67,9 16,7 69,1
Pardubický kraj 89,3 67,1 14,3 68,3
Vysočina 93,6 54,4 7,4 62,5
Jihočeský kraj 93,8 52,1 8,3 60,4
Zlínský kraj 80,5 57,8 13,0 60,0
všechny případy zahrnuté do analýzy 93,2 71,6 26,4 73,4

 
Potřebnost řešení všech sledovaných problémů (a stejně tak i jednotlivých skupin 

problémů určených mírou jejich naléhavosti) byla jako nejvyšší vnímána v obcích se 
spádovým územím o velikosti nad 100 000 obyvatel. Nejnižší potřebnost řešit vybrané 
problémy (jak všeobecně, tak v rámci všech jednotlivých skupin) byla zaznamenána u obcí 
s počtem obyvatel ve spádovém území do 10 000. Podrobné informace o potřebnosti řešení 
jednotlivých problémů podle velikosti spádového území viz příloha 15. 

 
T a b u l k a  180  Potřebnost řešení jednotlivých skupin problémových jevů podle velikosti 
spádového území obce (v % validních odpovědí) 

skupina problémů velikost spádového 
území obce nejvíce naléhavé středně naléhavé nejméně naléhavé 

průměrná potřebnost 
řešení problémů 

do 10 000 87,9 56,3 19,9 63,6
10 001 - 50 000 96,3 77,4 23,2 76,6
50 001 - 100 000 92,5 88,0 56,7 85,5
100 001 a více 100,0 93,3 66,7 91,7
všechny případy 
zahrnuté do analýzy 93,2 71,6 26,4 73,4

 
Priorita potřebnosti řešení sledovaných problémů v zásadě odpovídala pořadí 

jednotlivých problémů podle jejich rozsahu. Nižší potřebnost řešení problému, než by 
odpovídalo hodnocení jeho rozsahu, byla zaznamenána u extrémní chudoby, vyšší pozornost 
byla naopak věnována problematice šikany (u neplacení nájemného či služeb spojených 
s bydlením, závislosti na herních automatech, delikventních part mládeže a domácího násilí se 
lišila pouze pořadová hodnota, nicméně rozdíl v počtech uvedení byl pouze nepatrný, výskyt 
interetnických konfliktů či projevů rasové nesnášenlivosti byl jen nepatrně vyšší než výskyt 
dětí se syndromem CAN). 
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T a b u l k a  181   Srovnání problémů podle jejich rozsahu a potřebnosti jejich řešení 

sledovaný jev 

výskyt 
odpovědí 

"častý" nebo 
"klíčový" 
problém* 

pořadí podle 
počtu odpovědí 

"častý" nebo 
"klíčový" 
problém 

potřebnost 
realizace aktivit 

řešících 
problém* 

pořadí podle 
potřebnosti 
řešení 

dlouhodobá nezaměstnanost 76,5 1 98,1 1
krádeže, drobná kriminalita 56,0 2 97,0 2
neplacení nájemného či služeb spojených 
s bydlením 50,5 3 92,7 6

užívání alkoholu mezi mládeží 50,0 4 94,1 3
problémy související s užíváním alkoholu 48,2 5 93,4 5
děti a mladiství vyrůstající v problémovém 
prostředí 41,0 6 93,2 4

užívání drog mezi mládeží 33,7 7 87,5 8
problémy související s užíváním drog 32,4 8 89,6 7
extrémní chudoba 28,9 9 66,3 16
záškoláctví 24,9 10 80,8 9
problémy v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu 24,8 11 69,2 11

gambling, závislost na herních automatech 22,7 12 70,4 15
delikventní party mládeže 21,5 13 66,9 17
lidé bez přístřeší 15,9 14 69,6 12
problematika šikany mezi dětmi a 
dospívajícími 15,4 15 78,2 10

závažná kriminalita, násilné trestné činy 13,2 16 68,7 14
domácí násilí 12,6 17 72,4 13
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické 
konflikty 9,0 18 42,2 19

děti se syndromem týraného a zneužívaného 
dítěte 7,3 19 62,9 18

prostituce, obchod s lidmi 3,8 20 13,7 20
dětská prostituce 1,0 21 8,3 21

* Procento validních případů 
** Tj. celkový počet validních případů 

 
Uvedené srovnání dokládá, že z hlediska potřebnosti řešení a rozsahu problému bylo 

hodnocení jednotlivých problémů naprosto srovnatelné. U většiny sledovaných problémů 
přitom bylo možné zpochybnit tezi, že by se mohlo jednat o početní shodu jinak nezávislých 
proměnných [pozn. 23]. 

Vztah mezi potřebností realizace specifických aktivit a rozsahem problému bylo 
možné u všech sledovaných oblastí klasifikovat do tří různých kategorií. Postup při klasifikaci 
těchto kategorií je zachycen v tabulce 182. 

 
T a b u l k a  182   Obecná klasifikace vztahu mezi potřebností řešit problém a jeho 
rozsahem 
    potřebnost realizace specifických aktivit 
   ne ano 

žádný nebo okrajový potřebnost hodnocena s ohledem 
na rozsah problému 

problém veden v patrnosti i přes 
jeho malý rozsah rozsah 

problému  častý nebo klíčový význam problému je podceňován potřebnost hodnocena s ohledem 
na rozsah problému 
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Nejvíce pozornosti bylo i přes malý rozsah problému věnováno problematice šikany, 
nejméně naopak prostituci či obchodu s lidmi a dětské prostituci. U většiny problémů bylo 
množství případů, kdy je problému věnována pozornost i přes nízký rozsah, poměrně značné. 
Tuto skutečnost je ovšem značně problematické interpretovat - může vypovídat na jedné 
straně o dobré připravenosti na řešení problému v případě nárůstu jeho významu či o 
účinnosti preventivních či jiných opatření, na straně druhé však také může svědčit o špatně 
nastavených prioritách, spíše emotivním než věcném přístupu k určitým problémům (zažitá, 
avšak o realitu se neopírající klišé), případně přehnané pozornosti věnované marginálním 
otázkám a s tím související riziko málo efektivního nakládání s dostupnými zdroji. Tak jak 
tak, je potřebné povšimnout si velice pozitivního zjištění, že výskyt kombinace odpovědí 
naznačující podceňování problému zůstává jen naprosto okrajový. Vzhledem k obtížné 
interpretovatelnosti u jedné skupiny případů a nízkým výskytům u skupiny druhé nebyl vztah 
mezi rozsahem problému a potřebností jeho řešení již dále analyzován podle jednotlivých 
regionů a velikosti spádového území obce. 

 
T a b u l k a  183   Vztah mezi potřebností řešit problém a jeho rozsahem 

 

problém veden 
v patrnosti i 

přes jeho malý 
rozsah 

potřebnost 
hodnocena 

s ohledem na 
rozsah 

problému 

význam 
problému je 
podceňován 

problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 62,6 36,4 1,0
závažná kriminalita, násilné trestné činy 57,7 42,3 0,0
záškoláctví 57,0 42,1 0,9
problémy související s užíváním drog 55,6 44,4 0,0
užívání drog mezi mládeží 55,4 43,6 1,0
lidé bez přístřeší 54,6 44,5 0,9
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 54,3 44,6 1,1
domácí násilí 54,1 45,9 0,0
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 50,0 50,0 0,0
problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 48,0 51,0 1,0
užívání alkoholu mezi mládeží 45,5 52,5 2,0
gambling, závislost na herních automatech 45,4 54,6 0,0
problémy související s užíváním alkoholu 44,6 55,4 0,0
delikventní party mládeže 43,7 56,3 0,0
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 42,6 56,5 0,9
krádeže, drobná kriminalita 41,7 58,3 0,0
extrémní chudoba 38,3 60,8 0,9
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 33,7 65,4 0,9
dlouhodobá nezaměstnanost 21,0 79,0 0,0
prostituce, obchod s lidmi 8,6 91,4 0,0
dětská prostituce 7,3 92,7 0,0

 
Přiměřenost rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení příslušného problému 

byla jako nejvyšší hodnocena u záškoláctví, extrémní chudoby, závažné kriminality, dětí se 
syndromem CAN, problémů v mezilidském soužití a projevů rasové nesnášenlivosti. Nejméně 
uspokojivý byl rozsah aktivit realizovaných v rámci snah o řešení užívání alkoholu mezi 
mládeží a dlouhodobé nezaměstnanosti. Pro úplnost jsou uvedeny rovněž údaje týkající se 
prostituce či obchodu s lidmi a dětské prostituce, tyto dva problémy ovšem nelze s ostatními 
srovnat s ohledem na nízký počet odpovědí zahrnutých do této analýzy. 
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T a b u l k a  184   Přiměřenost realizovaných aktivit aktuálnímu rozsahu problému (v % 
validních případů) 

sledovaný problémový jev 

problém 
řešen v 

dostatečné 
míře 

stávající 
kapacity 
umožňují 
omezené 
řešení 

stávající 
kapacity 

neumožňují 
řešit 

procento 
případů 

obsahujících 
hodnocení 

přiměřenosti*
záškoláctví 42,1 52,3 5,7 80,8
extrémní chudoba 38,4 47,9 13,6 66,3
závažná kriminalita, násilné trestné činy 37,5 28,5 34,0 68,7
děti se syndromem týraného a zneužívaného 
dítěte 36,1 46,0 17,9 62,9

problémy v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu 35,6 48,8 15,8 69,2

projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické 
konflikty 34,7 41,4 23,8 42,2

neplacení nájemného či služeb spojených s 
bydlením 26,8 66,4 6,9 92,7

problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 26,6 58,3 15,2 78,2
dětská prostituce 25,4 25,4 49,3 8,3
děti a mladiství vyrůstající v problémovém 
prostředí 24,3 55,5 20,2 93,2

krádeže, drobná kriminalita 19,8 57,2 22,9 97,0
lidé bez přístřeší 19,3 56,4 24,4 69,6
domácí násilí 17,7 48,4 33,9 72,4
problémy související s užíváním drog 13,8 60,6 25,6 89,6
užívání drog mezi mládeží 13,2 59,4 27,4 87,5
problémy související s užíváním alkoholu 12,5 48,9 38,6 93,4
gambling, závislost na herních automatech 10,2 29,3 60,4 70,4
delikventní party mládeže 10,1 59,5 30,4 66,9
dlouhodobá nezaměstnanost 7,5 53,8 38,7 98,1
užívání alkoholu mezi mládeží 6,3 71,8 21,9 94,1
prostituce, obchod s lidmi 0,0 46,5 53,5 13,7

* Procento validních případů 
** Tj. celkový počet validních případů 
 

Cluster analýza naznačila, že rozsah řešení problému dlouhodobé nezaměstnanosti a 
rozsah aktivit realizovaných ve vztahu k osobám bez přístřeší jsou výrazně odvislé od rozsahu 
řešení ostatních problémů. 

S ohledem na skutečnost, že možné odpovědi na tuto otázku byly značně otevřené 
individuálním interpretacím, nebyl při další analýze odpovědí sledován aritmetický průměr 
z přiřazených hodnot (použitý při srovnání situace cílových skupin). Za účelem usnadnění 
vzájemného srovnání uváděných odpovědí podle dalších hledisek byly aktivity neumožňující 
řešení problému a aktivity umožňující pouze částečné řešení posuzovány společně a chápány 
jako protipól odpovědi „problém řešen v dostatečné míře“. 

Rozsah realizovaných aktivit byl ve vztahu ke všem sledovaným problémům jako 
dostatečný vnímán nejčastěji v Olomouckém, Zlínském a Libereckém kraji a Praze. 
Dostatečný rozsah byl v těchto regionech uváděn nejčastěji také pro skupinu všech problémů 
vyjma nezaměstnanosti a bezdomovectví. Řešení situace osob bez přístřeší byla jako 
adekvátní vnímána nejčastěji v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském a 
Olomouckém kraji, problém nezaměstnanosti byl v nejvíce případech dostatečně řešen 
v Libereckém a Jihomoravském kraji a v Praze. 
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Rozsah realizovaných aktivit u všech problémů nejméně potřebám odpovídal v kraji 
Vysočina, Pardubickém, Plzeňském a Ústeckém kraji. Stejná situace platila i pro skupinu 
problémů nezahrnující nezaměstnanost a bezdomovectví. V pěti krajích (Libereckém, 
Karlovarském, Pardubickém a Plzeňském kraji a v Praze) nevnímal žádný respondent aktivity 
realizované ve snaze řešit problém s osobami bez přístřeší jako dostatečné. Ve vztahu 
k nezaměstnanosti tato situace nastala dokonce v 8 krajích (Olomoucký, Zlínský, 
Královéhradecký, Jihočeský, Karlovarský, Pardubický a Plzeňský kraj a kraj Vysočina). 
Podrobné informace o přiměřenosti realizovaných aktivit u jednotlivých problémů 
v regionech viz příloha 16. 

 
T a b u l k a  185   Přiměřenost opatření realizovaných ve vztahu ke sledovaným typům 
problémů v jednotlivých krajích (% odpovědí „problém řešen v dostatečné míře“ ze 
všech odpovědí, kdy bylo řešení problému vnímáno jako potřebné) 

region lidé bez přístřeší dlouhodobá 
nezaměstnanost ostatní všechny 

problémy 
Olomoucký kraj 33,3 0,0 45,8 42,1
Zlínský kraj 28,6 0,0 47,0 36,2
Liberecký kraj 0,0 40,0 34,9 35,1
hlavní město Praha 0,0 14,3 35,5 33,5
Moravskoslezský kraj 16,7 12,5 29,2 27,7
Královéhradecký kraj 12,5 0,0 22,3 20,9
Jihomoravský kraj 33,3 20,0 18,6 20,1
Jihočeský kraj 50,0 0,0 18,8 18,5
Středočeský kraj 15,4 8,3 19,4 18,0
Karlovarský kraj 0,0 0,0 19,5 17,1
Ústecký kraj 28,6 12,5 15,6 16,4
Vysočina 40,0 0,0 15,2 15,2
Pardubický kraj 0,0 0,0 15,1 13,8
Plzeňský kraj 0,0 0,0 15,0 13,2
všechny případy zahrnuté 
do analýzy 18,2 7,6 24,3 22,6

 
Rozsah realizovaných aktivit byl ve vztahu ke všem sledovaným problémům jako 

dostatečný vnímán častěji v obcích se spádovým územím o velikosti nad 100 000 obyvatel. 
Tato situace platila i pro skupinu všech problémů vyjma nezaměstnanosti a bezdomovectví. 
Řešení situace osob bez přístřeší bylo výrazně častěji jako adekvátní vnímáno v obcích 
s velikostí spádového území nad 50 000, problematika dlouhodobé nezaměstnanosti byla 
nejlépe řešena v obcích se spádovým územím do 10 000 obyvatel. Podrobné informace o 
přiměřenosti realizovaných aktivit u jednotlivých problémů podle velikosti spádového území 
viz příloha 17. 

 
T a b u l k a  186   Přiměřenost opatření realizovaných ve vztahu ke sledovaným typům 
problémů podle velikosti spádového území (% odpovědí „problém řešen v dostatečné 
míře“ ze všech odpovědí, kdy bylo řešení problému vnímáno jako potřebné) 

velikostní typ spádového území lidé bez 
přístřeší 

dlouhodobá 
nezaměstnanost ostatní všechny 

problémy 
do 10 000 13,3 16,7 25,8 23,9
10 001 - 50 000 16,3 3,6 22,0 20,6
50 001 - 100 000 30,0 0,0 25,4 23,1
100 001 a více 33,3 0,0 48,8 44,9
všechny případy zahrnuté do analýzy 18,2 7,6 24,3 22,6
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Při analýze vztahu mezi rozsahem problému a přiměřeností realizovaných opatření 
byly veškeré sledované problémy rozděleny do tří různých skupin podle rozsahu problému 
[pozn. 24]. Každá z těchto skupin byla následně rozdělena podle přiměřenosti realizovaných 
opatření [pozn. 25]. Kategorizaci problémů zachycuje tabulka 187, srovnání zastoupení 
problémů s různou mírou přiměřenosti realizovaných aktivit ve skupině stejně závažných 
problémů tabulka 188. Podrobný přehled výskytu sledovaných odpovědí u jednotlivých 
problémů viz příloha 18. Z druhé tabulky je patrná snižující se přiměřenost realizovaných 
opatření s rostoucím významem problému. Toto zjištění samozřejmě zcela odpovídá 
všeobecným očekáváním (ovšem limitováno je tím, že skupinu „zpravidla významný 
problém“ reprezentuje pouze dlouhodobá nezaměstnanost), za povšimnutí proto stojí spíše 
tyto dvě skutečnosti: 
• polovina problémů se zpravidla nízkým rozsahem je řešena nedostatečně, 
• v žádné skupině se nevyskytl problém, který by byl zpravidla řešen v dostatečné míře. 

 
T a b u l k a  187   Kategorizace sledovaných problémových jevů podle jejich rozsahu a 
přiměřenosti realizovaných opatření 

přiměřenost realizovaných opatření rozsah 
problému zpravidla nedostačují řešeno v různé míře zpravidla 

dostačují 

osoby bez přístřeší rasová nesnášenlivosti, 
interetnické konflikty 

dětská prostituce závažná kriminalita, 
násilné trestné činy 

problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími problémy se školní 
docházkou 

zpravidla málo 
významný 

domácí násilí děti se syndromem CAN 

--- 

problémy související s užíváním alkoholu 
problémy související s užíváním drog 

krádeže, drobná kriminalita 
gambling, závislost na herních automatech 

prostituce, obchod s lidmi 

problémy v mezilidském 
soužití bez etnického 

podtextu 

neplacení nájemného či služeb spojených s 
bydlením 

užívání alkoholu mezi mládeží 
užívání drog mezi mládeží 
delikventní party mládeže 

problém 
s proměnlivým 
významem 

děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí

extrémní chudoba 

--- 

zpravidla 
významný dlouhodobá nezaměstnanost --- --- 

* Zařazení dětské prostituce a prostituce či obchodu s lidmi do příslušných kategorií mohlo být výrazně 
zkresleno nízkým počtem respondentů, kteří jejich řešení považovali za potřebné (pouze 7,0%, respektive 10,5% 
respondentů). 
 
T a b u l k a  188   Srovnání počtu problémů s různou mírou přiměřenosti realizovaných 
aktivit ve skupině stejně závažných problémů (v %) 

rozsah problému 
problém řešen 

zpravidla 
nedostatečně 

problém řešen v 
různé míře 

problém řešen 
zpravidla 

dostatečně 
zpravidla málo významný 50,0 50,0 0,0
problém s proměnlivým významem 83,3 16,7 0,0
zpravidla významný 100,0 0,0 0,0
všechny problémy 71,4 28,6 0,0
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4. Sociální služby - předpoklady pro realizaci, stávající a optimální rozsah 
realizace 

 
U 26 analyzovaných typů sociálních služeb byly sledovány čtyři klíčové 

charakteristiky týkající se situace v sociálních službách - zapojení neziskového sektoru, 
množství finančních prostředků, rozsah realizovaných služeb a jejich přiměřenost aktuálním 
potřebám. 

Zapojení neziskového sektoru bylo v průměru hodnoceno v 99,9% případů. Jiné než 
nabízené hodnocení či doplňující komentář byly uvedeny průměrně v 1,0% případů (viz 
příloha 19). 

Otázky týkající finančních zdrojů dostupných na realizaci byly v průměru 
zodpovězeny v 98,4% případů. Doplňující komentář či jiné hodnocení uvedlo v průměru 1,1% 
respondentů (viz příloha 19). 

Rozsah realizace sociálních služeb byl průměrně hodnocen v 99,3% případů a jejich 
přiměřenost v 93,5% případů. Údaje o rozsahu realizace byly v průměru dalším komentářem 
doplněny ve 2,4% případů, přiměřenost jejich rozsahu byla dále komentována v 7,1% případů 
(viz příloha 19). 

 
4.1 Denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Aktivita neziskových organizací při provozování denních či týdenních pobytů pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem byla hodnocena všemi respondenty, 1,8% 
respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem (specifikace poskytované služby - 
realizuje DD - ale jen pro seniory; pouze zařízení pro děti a mládež). Ve více než polovině 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech mírně 
převažovaly aktivity neziskových organizací nad aktivitou orgánů státní správy a samosprávy. 

 
T a b u l k a  189  Zapojení neziskových organizací do realizace denních či týdenních 
pobytů pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 14,9 32,1
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 8,8 18,8
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 14,9 32,1
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 7,9 17,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 53,5 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování denních či týdenních pobytů pro 

seniory a osoby se zdravotním handicapem bylo uvedeno všemi respondenty, doplňující 
komentář byl uveden jedním respondentem (specifikace služby: pouze pro děti a mládež). 
V necelých třech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Přibližně 
v polovině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ 
služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb 
vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 
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T a b u l k a  190   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování denních či 
týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 

hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní 
% 

naprosto nedostačují 7,0 16,0
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 5,3 12,0
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 8,8 20,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 15,8 36,0
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 7,0 16,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 56,1 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
 
K rozsahu poskytování denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se 

zdravotním handicapem se vyjádřili všichni respondenti, další komentář byl doplněn ve 3,5% 
případů. V téměř třech pětinách případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován 
vůbec, pouze v necelé pětině případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce 
značný prostor. 

 
 

T a b u l k a  191   Rozsah realizace denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 16,6
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 24,6
není v obci provozováno a vůbec 57,0
bez odpovědi 0,0

 
 

T a b u l k a  192   Komentáře týkající se rozsahu realizace denních či týdenních pobytů 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

specifikace služby (denní stacionář; domov důchodců, DPS, zajištěno 
ÚSP pro děti a mládež) 4

specifikace organizačního zajištění (zajištěno sousedním městem) 1
 
 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 92,1% 

případů, další komentář uvedlo 9,6% respondentů. Téměř ve dvou pětinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. Ve třetině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, 
na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  193  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace denních či týdenních pobytů 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 17,5 32,3
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze     
na minimální možné úrovni 18,4 33,9

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 16,7 30,6
výborná vybavenost službami v této oblasti 1,8 3,2
validní odpovědi celkem 54,4 100,0

nemá v obci uplatnění 37,7 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,9 

 

 
T a b u l k a  194   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace 
denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 3
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce  1
služba není provozována i přes potřebnost realizace (v jednom případě zvažován záměr služby 
tohoto typu zavést) 3

řešeno v rámci zajištění jiného typu služby (domov důchodců) 2
 
U 54,4% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 33,8% případů 
[pozn. 26]) se nejvýrazněji odvíjely od množství finančních prostředků, velmi výrazně však 
byly ovlivněny také rozsahem realizace a aktivitou orgánů státní správy a samosprávy. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  195   Závislost hodnocení přiměřenosti denních či týdenních pobytů pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem na dalších charakteristikách služby (výskyt 
odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 78,0 22,0 39,0 rozsah realizace 
značný 42,9 57,1 20,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 66,1 33,9 59,0 (N=105) 
NNO aktivnější 69,6 30,4 21,9 
NNO méně aktivní 52,0 48,0 23,8 zapojení nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 85,7 14,3 13,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 66,1 33,9 59,0 (N=105) 
nedostatečná 88,9 11,1 17,1 
dostatečná 36,0 64,0 23,8 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 84,2 15,8 18,1 

všechny případy zahrnuté do analýzy 66,1 33,9 59,0 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 53,5% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 33,3% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle desetiny respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Z 56,1% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 32,5% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
14,0% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se v rozmezí 10-15% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  196   Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních či týdenních pobytů 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této 
oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi 

účast nestátních neziskových 
organizací 33,3 10,5 1,8 7,9 

výše finančních zdrojů 32,5 14,0 2,6 7,0 
 



 107

Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 
tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
41,0% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (30,5%). 

 
T a b u l k a  197   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem 
odpověď výskyt odpovědi* 
nemá v obci uplatnění 41,0
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 30,5
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 8,6
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 8,6
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 11,3

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 
Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 

optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s provozováním denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem vnímat domovinky, denní stacionáře pro zdravotně postižené děti, denní 
stacionáře pro zdravotně postižené dospělé, týdenní pobyty pro staré občany, týdenní pobyty 
pro děti se zdravotním postižením a týdenní pobyty pro dospělé občany se zdravotním 
postižením. 

Denní či týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem byly na 
úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek realizovány ve 42,9% případů. Jako 
potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni vnímána v 59,8% případů [pozn. 27]. Za 
optimálních podmínek by měly být na této úrovni realizovány domovinky, denní stacionáře 
pro zdravotně postižené děti a denní stacionáře pro zdravotně postižené dospělé. 

Denní či týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem byly na 
úrovni obce s rozšířenou působností či kraje realizovány v 62,5% případů. Jako potřebná byla 
realizace těchto služeb na této úrovni vnímána v 75,8% případů, na úrovni obce s POU byla 
uváděna potřebnost realizace ve 31,4% případů [pozn. 28]. Za optimálních podmínek by měly 
být na této úrovni realizovány týdenní pobyty pro staré občany, týdenní pobyty pro děti se 
zdravotním postižením a týdenní pobyty pro dospělé občany se zdravotním postižením. 

Skutečnost, že zde sledovaná kategorie zahrnuje služby s lišící se optimální úrovní 
realizace, poněkud komplikuje možnosti interpretace zjištěných výsledků. I přesto z nich však 
je dobře patrné poměrně významné zastoupení obcí, jež nejsou tímto typem služeb vybaveny 
vůbec (zvlášť nízká je míra vybavenosti na úrovni obce s POU, na níž by přitom měla být část 
relevantních služeb realizována), a vyšší míra potřebnosti realizace nad udávanou 
vybaveností. Nižší, avšak nadále poměrně početné zastoupení respondentů, kteří realizaci 
tohoto typu služeb vnímali jako potřebnou, mezi obcemi s POU pravděpodobně odráželo 
právě lišící se optimum pro realizaci různých služeb spadajících do této kategorie. Poměrně 
značné procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ služeb na každé z úrovní jako zbytný 
(40,2% respektive 24,2%) ovšem naznačilo, že normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat 
jako do značné míry orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba 
vycházet především z komunitních plánů obcí. Přesto však zjištěné skutečnosti dokládají, že 
nastavení modelového optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech pravděpodobně 
u této kategorie služeb velice dobře odpovídá praktickým potřebám v oblasti, avšak značné 
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rezervy přetrvávají v možnostech dosažení tohoto optimálního stavu. Souhrnně je proto 
možné konstatovat, že princip subsidiarity zohledněný v modelovém uspořádání je v případě 
tohoto typu služeb uplatňován s poměrně zřetelnými obtížemi. 

 
T a b u l k a  198   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti center denních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na příslušné 

úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---  

obec s POU a její 
spádové území* 42,9 59,8 nezjištěno 

 domovinky 
 denní stacionáře pro zdravotně postižené 
děti 

 denní stacionáře pro zdravotně postižené 
dospělé 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

62,5 75,8 31,4 

 týdenní pobyty pro staré občany 
 týdenní pobyty pro děti se zdravotním 
postižením 

 týdenní pobyty pro dospělé občany se 
zdravotním postižením 

kraj** 100,0 100,0 58,9  
* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 

** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.2 Centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Aktivita neziskových organizací při provozování denních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem byla hodnocena všemi respondenty, v jednom případě (0,9%) byl 
uveden doplňující komentář (služba zřízena nově - provoz zahájen roku 2005). Ve třech 
pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla 
zřetelně patrná vyšší aktivita neziskových organizací (ve 26,7% zajišťovaly tento typ služeb 
plně, ve 44,4% z větší části). 

 
T a b u l k a  199 Zapojení neziskových organizací do realizace denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 10,5 26,7
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 17,5 44,4
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 6,1 15,6
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 5,4 13,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 60,5 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování denních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním handicapem bylo uvedeno v 99,1% případů, k otázce nebylo uvedeno 
žádné doplňující sdělení. Ve více než polovině případů nebyly v této oblasti realizovány 
žádné služby. Ve dvou pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém 
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území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci 
tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  200   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování denních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 8,8 20,0
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 7,0 16,0
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 9,6 22,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 13,2 30,0
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 5,3 12,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 55,2 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu poskytování denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

handicapem se vyjádřili všichni respondenti, k otázce nebylo doplněno žádné doplňující 
sdělení. V téměř dvou třetinách případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován 
vůbec, pouze ve 13,2% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný 
prostor. 

 
T a b u l k a  201   Rozsah realizace denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 0,0
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 13,2
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 21,9
není v obci provozováno vůbec 64,9
bez odpovědi 0,0

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,0% 

případů, další komentář uvedlo 7,9% respondentů. Téměř ve dvou pětinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. V necelé třetině z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla 
vybavenost tímto typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  202  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace denních služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 27,2 48,4
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze na 
minimální možné úrovni 12,3 21,9

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 15,8 28,1
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 1,6
validní odpovědi celkem 56,2 100,0

nemá v obci uplatnění 36,8 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,0 
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T a b u l k a  203   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace 
denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 3
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace (v jednom případě zvažován záměr zřízení 
služby) 2

upřesnění realizované služby (denní pobyty - domovinka zahájeny v roce 2005) 1
 
U 56,2% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám, byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 29,7% případů 
[pozn. 26]) se nejvýrazněji odvíjely od množství finančních prostředků a rozsahu realizace. 
Významnou roli v tomto ohledu hrála také aktivita orgánů státní správy a samosprávy. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  204   Závislost hodnocení přiměřenosti denních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 82,0 18,0 47,2 rozsah realizace 
značný 28,6 71,4 13,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 70,3 29,7 60,4 (N=106) 
NNO aktivnější 69,0 31,0 27,4 
NNO méně aktivní 38,5 61,5 12,3 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 90,9 9,1 20,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 70,3 29,7 60,4 (N=106) 
nedostatečná 91,7 8,3 22,9 
dostatečná 21,1 78,9 18,1 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 90,0 10,0 19,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 69,8 30,2 60,0 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 60,5% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 34,2% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 17,5% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  
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Ze 55,2% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 31,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
15,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Zastoupení posledně jmenovaných skupin pohybující se v rozmezí kolem 15% lze 
chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném zastoupení obcí 
charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a možnostmi jejich 
uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  205   Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním handicapem (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi 

účast nestátních neziskových organizací 34,2 17,5 1,8 7,0
výše finančních zdrojů 31,6 15,8 1,8 6,1

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
38,7% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (38,7%). 

 
T a b u l k a  206   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u denních 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 38,7
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,9
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 38,7
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 3,9
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 8,5
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 9,3

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 
Modelové optimální uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 

145 - 150] neobsahuje samostatnou položku věnující se problematice optimálního uspořádání 
u tohoto typu služeb. Základními činnostmi realizovanými centry denních služeb jsou pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při poskytnutí stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí [Rezidenční péče 2005]. 
V kontextu těchto aktivit lze jako relevantní typy sociálních služeb související s činností 
center denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem vnímat střediska 
poradenství pro zdravotně postižené občany, zabezpečení jednoho teplého jídla denně, pomoc 
v péči o osobní hygienu občana, jídelny pro důchodce a dietní jídelny. 

Centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem byly na úrovni 
obce s POU a nadřazených správních jednotek realizovány ve 35,2% případů. Jako potřebná 
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byla realizace tohoto typu služeb na této úrovni vnímána v 60,2% případů [pozn. 27]. Za 
optimálních podmínek by měly být na této úrovni realizovány všechny výše jmenované 
aktivity. Je přitom zřejmé, že zjištěné nízké hodnoty se v tomto případě do značné míry 
odvíjejí od skutečnosti, že centra denních služeb mají nepochybně komplexnější charakter než 
všechny uvedené relevantní aktivity a uvedené normativy postihují okruh aktivit, jež jsou 
často zároveň realizovány jinými typy sociálních služeb. Vnímání tohoto typu služeb jako 
potřebných 60,2% respondentů tak rozhodně nelze interpretovat jako zpochybnění platnosti 
normativů týkajících aktivit zabezpečující základní životní potřeby jedince. 

Potřebnost realizace tohoto typu služeb teprve na úrovni obce s rozšířenou 
působností uvedly tři čtvrtiny respondentů, zatímco již na úrovni obce s POU by tento typ 
služeb jako potřebný vnímala přibližně třetina respondentů. Tato skutečnost, stejně jako 
stávající stupeň vybavenosti (důležitý vzhledem k možnostem odhadu reálných možností 
naplnění normativu v praxi), nejvýrazněji svědčila pro volbu obce s rozšířenou působností při 
stanovení modelového optimálního uspořádání pro tento typ služeb. Nicméně normativ pro 
tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační s ohledem na poměrně 
významný počet případů, kdy byla realizace tohoto typu služeb vnímána jako zbytná (23,8%). 
Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především 
z komunitních plánů obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že konstatování potřebnosti realizace 
tohoto typu služeb výrazně převyšovalo stávající míru vybavenosti, lze rovněž očekávat 
existenci výraznějších potíží při úsilí o naplnění optimálního stavu a snaze o účinné uplatnění 
principu subsidiarity. 

 
T a b u l k a  207   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti center denních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na příslušné 

úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---  

obec s POU a její 
spádové územ*í 35,2 60,2 nezjištěno 

 středisko poradenství pro zdravotně 
postižené občany 

 zabezpečení jednoho teplého jídla denně 
 pomoc v péči o osobní hygienu občana 
 jídelny pro důchodce 
 dietní jídelny 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

51,6 76,2 31,4   

kraj** 100,0 100,0 59,4   
* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
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4.3 Pečovatelská služba 
Aktivita neziskových organizací při poskytování pečovatelské služby byla 

hodnocena 98,2% respondentů, 5,3% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem (ve 
všech těchto případech bylo blíže upřesněno zapojení NNO a státní správy/samosprávy [pozn. 
29]). Pouze v pěti procentech případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve 
zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší aktivita orgánů státní správy a samosprávy 
(v téměř polovině případů tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, ve třetině případů z větší 
části). 

 
T a b u l k a  208   Aktivita neziskových organizací při poskytování pečovatelské služby 
(výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 10,5 11,3
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 6,1 6,6
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 30,7 33,0
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 45,6 49,1
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 5,3 
bez odpovědi 1,8 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování pečovatelské služby bylo uvedeno 

všemi respondenty, doplňující sdělení neuvedl žádný z respondentů.V této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby podle 3,5% respondentů. V 85,5% z ostatních zbývajících případů 
(tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních 
zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  209   Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování pečovatelské služby 
(výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 0,9 0,9
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 2,6 2,7
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 10,5 10,9
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 47,4 49,1
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 35,1 36,4
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 3,5 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
K rozsahu poskytování pečovatelské služby se vyjádřili všichni respondenti, další 

komentář byl doplněn ve 2,6% případů. Tento typ služeb nebyl ve spádovém území obce 
realizován vůbec podle 2,6% respondentů, v 88,6% případů zaujímaly služby tohoto typu 
mezi aktivitami obce značný prostor. 

T a b u l k a  210   Rozsah realizace pečovatelské služby (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 42,1
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 46,5
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 8,8
není v obci provozováno vůbec 2,6
bez odpovědi 0,0
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T a b u l k a  211   Komentáře týkající se rozsahu realizace pečovatelské služby (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 
jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 
specifikace služby (počet zařízení poskytujících službu) - uvedeno 2x, 
specifikace poskytovaných služeb - uvedeno 2x,  3

specifikace organizačního zajištění (poskytuje NNO, terénní poskytování 
a poskytování v domě s pečovatelskou službou, realizuje úřad i NNO, 
denně cca 70 klientů, 2 domy s pečovatelskou službou a široké spektrum 
služeb pro "externí" klienty) 

3

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 99,1% 

případů, doplňující komentář byl uveden jedním respondentem (ve městech a větších obcích 
zajištěna, v malých obcích problematicky). Realizace této služby byla vnímána jako zbytná 
v 0,9% případů. V 90,2% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území 
byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem služeb vnímána jako 
dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  212   Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace pečovatelské služby (výskyt 
odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 1,8 1,8
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 7,9 8,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 59,6 60,7
výborná vybavenost službami v této oblasti 28,9 29,5
validní odpovědi celkem 98,2 100,0

nemá v obci uplatnění 0,9 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 0,9 

 

 
U 98,2% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám, byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 90,2% případů 
[pozn. 26]) byly nejvýrazněji ovlivněny rozsahem realizace, výrazný vliv mělo rovněž 
množství finančních prostředků. V závislosti na aktivitě neziskových organizací, respektive 
na aktivitě orgánů státní správy a samosprávy nebyly zaznamenány výraznější rozdíly. 

Názory respondentů, kteří se rozhodli přiměřenost realizovaných služeb hodnotit i 
přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby, nebylo možné interpretovat, neboť 
počet respondentů v této skupině byl příliš nízký jak při hodnocení aktivity neziskových 
organizací (3,6% případů z celého zkoumaného vzorku), tak při hodnocení výše finančních 
zdrojů (2,7%). 
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T a b u l k a  213   Závislost hodnocení přiměřenosti pečovatelské služby na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 58,3 41,7 10,6 rozsah realizace 
značný 4,0 96,0 88,5 

všechny případy zahrnuté do analýzy 9,8 90,2 99,1 (N=113) 
NNO aktivnější 10,5 89,5 17,1 
NNO méně aktivní 8,0 92,0 78,4 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 50,0 50,0 3,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 10,0 90,0 99,1 (N=111) 
nedostatečná 43,8 56,3 14,2 
dostatečná 3,2 96,8 82,3 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 33,3 66,7 2,7 

všechny případy zahrnuté do analýzy 9,8 90,2 99,1 (N=113) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
T a b u l k a  214   Klasifikace odpovědí udávajících absenci pečovatelské služby (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi 

účast nestátních neziskových organizací 0,9 1,8 1,8 0,9
výše finančních zdrojů 0,9 0,9 1,8 0,0

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat značný rozsah realizace tohoto typu služeb, který zároveň 
dostatečně odrážel aktuální potřeby v této oblasti (84,9%). 

 
T a b u l k a  215   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
pečovatelské služby 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 0,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 6,3
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 3,5
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 4,4
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 84,9

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
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Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s provozováním pečovatelské služby vnímat také pomoc v péči o domácnost a o 
občana a jídelny pro důchodce. 

Pečovatelská služba byla na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
realizována v 97,1% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána 
v 99,0% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měla být na této úrovni realizována 
jak samotná pečovatelská služba, tak další související typy služeb (pomoc v péči o domácnost 
a o občana, jídelny pro důchodce). 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byla pečovatelská služba realizována 
v 98,4% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána všemi 
respondenty, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 97,6% případů [pozn. 
28]. 

Vysoká míra vybavenosti (97,1%) naznačuje, že pečovatelská služba je v současnosti 
realizována v rozsahu již takřka odpovídajícím optimálnímu stavu stanovenému normativy. 
Vnímání potřebnosti realizace v tomto případě jen mírně překračuje udávanou vybavenost. 
Zjištěné skutečnosti zároveň dokládají, že nastavení modelového optimálního uspořádání 
sociálních služeb v regionech u této kategorie služeb zcela odpovídá praktickým potřebám 
v oblasti (normativ tak de facto definuje výchozí standard pro realizaci této služby), přičemž 
tento standard reflektující princip subsidiarity se daří velice dobře naplňovat. 

 
T a b u l k a  216   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti pečovatelské služby na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno --- 

  

obec s POU a její 
spádové území* 97,1 99,0 nezjištěno 

 pečovatelská služba  
 pomoc v péči o domácnost a o občana 
 jídelny pro důchodce 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

98,4 100,0 97,6 
 

kraj** 100,0 100,0 99,0   
* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 

 
4.4 Osobní asistence a odlehčovací služby 

Aktivita neziskových organizací v oblasti osobní asistence a odlehčovacích služeb 
byla hodnocena všemi respondenty, v jednom případě (0,9%) byla odpověď doplněna dalším 
komentářem (upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy - navzájem se doplňují). 
Ve dvou pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých 
případech aktivity neziskových organizací výrazně převažovaly nad aktivitou orgánů státní 
správy a samosprávy (v 29,2% zajišťovaly tento typ služeb plně, v 52,3% z větší části). 
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T a b u l k a  217   Aktivita neziskových organizací v oblasti osobní asistence a 
odlehčovacích služeb (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 16,7 29,2
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 29,8 52,3
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 6,2
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 7,0 12,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 43,0 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování osobní asistence a odlehčovacích 

služeb bylo uvedeno 99,1% respondenty, doplňující komentář byl uveden v 1,8% případů. Ve 
dvou pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Jako dostačující či 
velmi dobré bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb 
vnímáno pouze v 27,0% obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn. 

 
T a b u l k a  218   Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování osobní asistence a 
odlehčovacích služeb (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 9,6 17,5
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 12,3 22,2
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 18,4 33,3
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 13,2 23,8
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 1,8 3,2
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 43,8 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
T a b u l k a  219   Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na poskytování osobní 
asistence a odlehčovacích služeb (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (poskytuje NNO) 1

 
K rozsahu poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb se vyjádřilo 99,1% 

respondentů, další komentář byl doplněn ve 4,4% případů. V necelé polovině případů nebyl 
tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze v 9,7% případů zaujímaly 
služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  220  Rozsah realizace osobní asistence a odlehčovacích služeb (výskyt 
odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 7,9
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 43,8
není v obci provozováno a vůbec 45,6
bez odpovědi 0,9
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T a b u l k a  221  Komentáře týkající se rozsahu realizace osobní asistence a odlehčovacích 
služeb (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace služby (pouze průvodcovské služby zajišťované informačním centrem) 1
specifikace organizačního zajištění (zajišťuje NNO) 3
uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 98,2% 

případů, další komentář uvedlo 1,8% respondentů (služba není realizována, nelze objektivně 
zhodnotit). Téměř ve třetině případů byla realizace této služby vnímána jako zbytná. V pětině 
z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb 
vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem služeb vnímána jako dostatečná nebo 
výborná. 

 
T a b u l k a  222   Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace osobní asistence a 
odlehčovacích služeb (výskyt odpovědí v %) 

přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 

provozované služby nedostačují 30,7 45,5
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 22,8 33,7

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 14,0 20,8
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,0 0,0
validní odpovědi celkem 67,5 100,0

nemá v obci uplatnění 30,7 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 1,8 

 

 
U 67,5% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám, byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 20,8% případů 
[pozn. 26]) byly nejvýrazněji ovlivněny rozsahem realizace, nezanedbatelný vliv mělo rovněž 
množství finančních prostředků. V závislosti na aktivitě neziskových organizací, respektive 
na aktivitě orgánů státní správy a samosprávy nebyly zaznamenány žádné výraznější rozdíly. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  223   Závislost hodnocení přiměřenosti osobní asistence a odlehčovacích 
služeb na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 86,4 13,6 58,9 rozsah realizace 
značný 36,4 63,6 9,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 79,2 20,8 68,8 (N=112) 
NNO aktivnější 76,9 23,1 46,4 
NNO méně aktivní 72,7 27,3 9,8 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 92,9 7,1 12,5 

všechny případy zahrnuté do analýzy 79,2 20,8 68,8 (N=112) 
nedostatečná 79,1 20,9 38,4 
dostatečná 58,8 41,2 15,2 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 15,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 79,2 20,8 68,8 (N=112) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 43,0% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 29,8% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 11,4% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 43,8% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 28,1% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
14,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se v rozmezí 10-15% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  224   Klasifikace odpovědí udávajících absenci asistenčních a odlehčovacích 
služeb (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 29,8 11,4 0,9 0,9
výše finančních zdrojů 28,1 14,9 0,0 0,9

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat nízký a zároveň stávajícím potřebám neodpovídající rozsah 
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realizace tohoto typu služeb (50,9%) a malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly 
uplatnění ve 31,3% případů hodnocených v rámci této analýzy). 

 
T a b u l k a  225  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 31,3
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 50,9
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 3,6
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 8,0
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 6,2

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 
Relevantními typy služeb ve vztahu k poskytování osobní asistence a odlehčovacích 

služeb jsou v rámci klasifikace navržené modelovým optimálním uspořádáním sociálních 
služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] pomoc v péči o domácnost a o občana, osobní 
asistence pro těžce zdravotně postižené děti, osobní asistence pro těžce zdravotně postižené 
dospělé a respitní péče. 

Osobní asistence a odlehčovací služby byly na úrovni obce s POU a nadřazených 
správních jednotek realizovány v 52,4% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb 
na této úrovni vnímána v 67,6% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měla být na 
této úrovni realizována pomoc v péči o domácnost a o občana. 

Osobní asistence a odlehčovací služby byly na úrovni obce s rozšířenou působností 
či kraje realizovány v 68,8% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této 
úrovni vnímána v 84,4% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 
41,5% případů [pozn. 28]. Za optimálních podmínek by měly být na této úrovni realizovány 
osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti, osobní asistence pro těžce zdravotně 
postižené dospělé a respitní péče. 

Výraznější míru relevance ve vztahu k osobní asistenci a odlehčovacím službám 
vykazují služby, jež by měly být v optimálním případě realizovány na úrovni obce 
s rozšířenou působností či kraje (osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti, osobní 
asistence pro těžce zdravotně postižené dospělé a respitní péče). Udávanou míru vybavenosti 
a potřebnosti realizace je proto třeba analyzovat přednostně právě na této úrovni. Na úrovni 
obce s rozšířenou působností přitom bylo možné pozorovat jak poměrně významné zastoupení 
obcí, jež nejsou tímto typem služeb vybaveny vůbec (31,2%), tak vyšší míru potřebnosti 
realizace nad udávanou vybaveností. 

Potřebnost realizace tohoto typu služeb byla respondenty hodnocena poněkud 
rozporně. Zatímco zastoupení odpovědí hodnotících tento typ služeb na úrovni obce 
s rozšířenou působností jako zbytný rozhodně nebyl zanedbatelný (15,6%), mezi 
reprezentanty obcí s POU byl tomuto typu služeb přikládán poměrně značný význam (41,5%). 
Tyto údaje tak vypovídají o poněkud nestandardní situaci, kdy existuje poměrně silná 
„zakázka“ po tomto typu služeb již na úrovni obce s POU, avšak obcemi s rozšířenou 
působností není potřebnost jejich zajištění ještě zdaleka vnímána jako standard. Tuto 
skutečnost ovšem prakticky nelze interpretovat bez toho, aniž by byly vzájemně porovnány 
údaje zjištěné v obcích s rozšířenou působností s údaji získanými v obcích s POU 
nacházejících se na jejich spádovém území [pozn. 30]. 
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T a b u l k a  226  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti osobní asistence a 
odlehčovacích služeb na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---  

obec s POU a její 
spádové území* 52,4 67,6 nezjištěno pomoc v péči o domácnost a o občana 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

68,8 84,4 41,5 

 osobní asistence pro těžce zdravotně 
postižené děti 

 osobní asistence pro těžce zdravotně 
postižené dospělé  

 respitní péče 
kraj** 100,0 100,0 67,0   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 

** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 

 
4.5 Chráněné bydlení 

Aktivita neziskových organizací v oblasti chráněného bydlení byla hodnocena 99,1% 
respondentů, 1,8% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem. Ve třech čtvrtinách 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech mírně 
převažovaly aktivity neziskových organizací nad aktivitou orgánů státní správy a samosprávy, 
vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako 
pouze orientační. 

 
T a b u l k a  227   Aktivita neziskových organizací v oblasti chráněného bydlení (výskyt 
odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 8,8 37,0
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 4,4 18,5
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 14,9
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 7,0 29,6
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 75,4 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
T a b u l k a  228  Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací v oblasti 
chráněného bydlení (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

plánuje se zřízení této služby (NNO) 1
uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování chráněného bydlení bylo uvedeno 

99,1% respondentů, doplňující sdělení k této otázce neuvedl žádný respondent. Ve třech 
čtvrtinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. V necelé třetině z ostatních 
zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo 
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množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako 
dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění 
ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  229   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování chráněného bydlení 
(výskyt odpovědí v %) 

hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní 
% 

naprosto nedostačují 8,7 35,7
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 5,3 21,4
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 3,5 14,3
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 3,5 14,3
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 3,5 14,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 74,6 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu poskytování chráněného bydlení se vyjádřilo 98,2% respondentů, další 

komentář byl doplněn ve 2,6% případů. V téměř třech čtvrtinách případů nebyl tento typ 
služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze v 5,2% případů zaujímaly služby tohoto 
typu mezi aktivitami obce značný prostor.  

 
T a b u l k a  230   Rozsah realizace chráněného bydlení (výskyt odpovědí v %) 

rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 2,6
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 2,6
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 20,2
není v obci provozováno vůbec 72,8
bez odpovědi 1,8

 
T a b u l k a  231   Komentáře týkající se rozsahu realizace chráněného bydlení (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

specifikace služby (omezený rozsah služby + pouze 5 chráněných bytů) 1 
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (podpora projektu chráněného bydlení 
pro mentálně postižené muže v rámci grantového programu) 1 

uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1 
 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,0% 

případů, další komentář uvedlo 7,0% respondentů. Téměř v polovině případů byla realizace 
této služby vnímána jako zbytná. Ve jedné pětině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na 
jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  232   Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace chráněného bydlení (výskyt 
odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 24,6 56,0
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 9,6 22,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 9,6 22,0
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,0 0,0
validní odpovědi celkem 43,8 100,0

nemá v obci uplatnění 49,2 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,0 

 

 
T a b u l k a  233  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace 
chráněného bydlení (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována i přes potřebnost realizace 2
nelze objektivně zhodnotit 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (43,8% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 22,0% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  234   Závislost hodnocení přiměřenosti chráněného bydlení na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 81,8 18,2 42,3 rozsah realizace 
značný 40,0 60,0 4,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 77,6 22,4 47,1 (N=104) 
NNO aktivnější 60,0 40,0 14,3 
NNO méně aktivní 66,7 33,3 11,4 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 95,5 4,5 21,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 77,6 22,4 46,7 (N=105) 
nedostatečná 81,3 18,8 15,2 
dostatečná 12,5 87,5 7,6 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 96,2 3,8 24,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 78,0 22,0 47,6 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 75,4% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 49,1% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 18,4% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 74,6% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 45,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
21,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  235   Klasifikace odpovědí udávajících absenci chráněného bydlení (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 49,1 18,4 0,9 7,0
výše finančních zdrojů 45,6 21,9 0,9 6,1

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
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52,9% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (34,6%). 

 
T a b u l k a  236  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování chráněného bydlení 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 52,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 34,6
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 1,9
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 7,8
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 2,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s provozováním chráněného bydlení vnímat byty pro mentálně postižené a byty 
pro občany psychicky nemocné. 

Chráněné bydlení bylo na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
realizováno ve 22,1% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána ve 44,9% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měl být na této úrovni 
zajištěn provoz bytů pro mentálně postižené i bytů pro občany psychicky nemocné. 

Chráněné bydlení bylo na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje realizováno 
ve 32,8% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána v 63,3% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 15,8% případů [pozn. 28]. 

Ze zjištěných údajů je zřetelně patrná velmi nízká vybavenost (zvláště pak na úrovni 
obce s POU, kde značně kontrastuje s nastavením relevantních normativů) a vyšší míra 
potřebnosti realizace nad udávanou vybaveností. Vysoké procento výskytu odpovědí 
hodnotících tento typ služeb jako zbytný (55,1% reprezentantů obcí s POU) ovšem naznačilo, 
že normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační. Při 
rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních 
plánů obcí. 

Navzdory nízké potřebnosti udávané na úrovni obce s POU se v tomto případě nejeví 
jako žádoucí přehodnocení modelového optimálního uspořádání: i v případě, kdy by za 
optimální byla považována realizace na úrovni obce s rozšířenou působností, by normativ měl 
především orientační charakter a možnosti realizace tohoto typu služeb by nadále zůstávaly 
značně omezené, navíc rozdíl mezi hodnocením potřebnosti a vybaveností by se na této 
úrovni ještě prohloubil. S ohledem na princip subsidiarity je tak potřebné vnímat jako 
optimální nadále realizaci tohoto typu služeb již na úrovni obce s POU. 
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T a b u l k a  237   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti chráněného bydlení na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 22,1 44,9 nezjištěno  byty pro mentálně postižené 

 byty pro občany psychicky nemocné 
obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

32,8 63,3 15,8  

kraj** 100,0 100,0 43,8   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 

 
4.6 Podporované bydlení 

Aktivita neziskových organizací v oblasti podporovaného bydlení byla hodnocena 
98,2% respondentů, 1,8% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem. V téměř 
čtyřech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech 
byla zřetelně patrná vyšší aktivita orgánů státní správy a samosprávy (v téměř třech 
polovinách případů tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, v pětině případů z větší části), 
vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako 
pouze orientační. 

 
T a b u l k a  238  Aktivita neziskových organizací v oblasti podporovaného bydlení 
(výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 1,8 8,7
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 2,6 13,0
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 4,4 21,8
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 11,4 56,5
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 78,0 
bez odpovědi 1,8 

100,0

 
T a b u l k a  239   Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací v oblasti 
podporovaného bydlení (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace poskytované služby (vstupní byty) 1
uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování podporovaného bydlení bylo 

uvedeno všemi respondenty, doplňující sdělení neuvedl žádný respondent. Ve třech čtvrtinách 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Ve třetině z ostatních zbývajících obcí 
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(tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních 
zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 
Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné považovat 
za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  240   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování podporovaného 
bydlení (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 5,3 20,0
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 9,6 36,7
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 3,5 13,3
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 7,0 26,7
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 0,9 3,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 73,7 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
K rozsahu poskytování podporovaného bydlení se vyjádřilo 98,2% respondentů, další 

komentář byl doplněn v 1,8% případů. Ve dvou třetinách případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, pouze ve 3,5% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi 
aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  241   Rozsah realizace podporovaného bydlení (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 0,9
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 2,6
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 25,4
není v obci provozováno vůbec 69,3
bez odpovědi 1,8

 
T a b u l k a  242  Komentáře týkající se rozsahu realizace podporovaného bydlení (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

specifikace služby (omezený rozsah služby - pouze několik bytů města) 1 
uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1 

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,9% 

případů, další komentář uvedlo 6,1% respondentů. Téměř v polovině případů byla realizace 
této služby vnímána jako zbytná. Jako dostatečná nebo výborná byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána v 13,7% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území 
byl tento typ služeb vnímán jako potřebný). 
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T a b u l k a  243   Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace podporovaného bydlení 
(výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 28,9 64,7
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 9,6 21,6

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 5,3 11,7
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 2,0
validní odpovědi celkem 44,7 100,0

nemá v obci uplatnění 49,2 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 6,1 

 

 
T a b u l k a  244   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace 
podporovaného bydlení (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 5
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (44,7% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 13,7% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  245   Závislost hodnocení přiměřenosti podporovaného bydlení na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 89,1 10,9 43,4 rozsah realizace 
značný 50,0 50,0 3,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 86,0 14,0 47,2 (N=106) 
NNO aktivnější 75,0 25,0 3,8 
NNO méně aktivní 82,4 17,6 16,2 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 89,3 10,7 26,7 

všechny případy zahrnuté do analýzy 85,7 14,3 46,7 (N=105) 
nedostatečná 94,4 5,6 16,8 
dostatečná 50,0 50,0 7,5 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 92,0 8,0 23,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 86,3 13,7 47,7 (N=107) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 78,0% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 48,2% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 21,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 73,7% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 45,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
20,2% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  246   Klasifikace odpovědí udávajících absenci podporovaného bydlení (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 48,2 21,9 2,6 5,3
výše finančních zdrojů 45,6 20,2 1,8 6,1

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
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52,9% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (38,7%). 

 
T a b u l k a  247  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování podporovaného bydlení 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 52,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 38,7
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 1,9
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 4,7
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 1,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s provozováním podporovaného bydlení vnímat byty pro mentálně postižené a 
byty pro občany psychicky nemocné. 

Podporované bydlení bylo na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
realizováno ve 27,9% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána ve 45,5% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měl být na této úrovni 
zajištěn provoz bytů pro mentálně postižené i bytů pro občany psychicky nemocné. 

Podporované bydlení bylo na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje 
realizováno ve 34,9% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 55,0% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 30,8% 
případů [pozn. 28]. 

Ze zjištěných údajů je zřetelně patrná velmi nízká vybavenost (zvláště pak na úrovni 
obce s POU, kde značně kontrastuje s nastavením relevantních normativů) a vyšší míra 
potřebnosti realizace nad udávanou vybaveností. Vysoké procento výskytu odpovědí 
hodnotících tento typ služeb jako zbytný (54,5% reprezentantů obcí s POU) ovšem naznačilo, 
že normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační. Při 
rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních 
plánů obcí. 

Navzdory nízké potřebnosti udávané na úrovni obce s POU se v tomto případě nejeví 
jako žádoucí přehodnocení modelového optimálního uspořádání: i v případě, kdy by za 
optimální byla považována realizace na úrovni obce s rozšířenou působností, by normativ měl 
především orientační charakter a možnosti realizace tohoto typu služeb by nadále zůstávaly 
značně omezené, navíc rozdíl mezi hodnocením potřebnosti a vybaveností by se na této 
úrovni ještě prohloubil. S ohledem na princip subsidiarity je tak potřebné vnímat jako 
optimální nadále realizaci tohoto typu služeb již na úrovni obce s POU. 
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T a b u l k a  248  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti podporovaného bydlení na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 27,9 45,5 nezjištěno  byty pro mentálně postižené 

 byty pro občany psychicky nemocné 
obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

34,9 55,0 30,8  

kraj** 0,0 50,0 45,4   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.7 Domovy důchodců 

Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech důchodců 
byla hodnocena v 98,2% případů, další sdělení u této otázky nedoplnil žádný z respondentů. 
Ve třetině případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla 
zřetelně patrná vyšší aktivita orgánů státní správy a samosprávy (ve čtyřech pětinách tento typ 
služeb zajišťovaly v plné míře, ve 12,5% z větší části). 

 
T a b u l k a  249  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
důchodců (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 0,9 1,4
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 2,6 4,2
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 7,9 12,5
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 51,7 81,9
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 35,1 
bez odpovědi 1,8 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech důchodců bylo 

uvedeno 96,5% respondentů, doplňující komentář uvedlo 1,8% respondentů. Ve dvou 
pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Ve třech čtvrtinách 
z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb 
zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno 
jako dostačující či velmi dobré. 
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T a b u l k a  250   Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech 
důchodců (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 6,1 11,1
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 0,9 1,6
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 6,1 11,1
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 16,8 30,2
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 25,4 46,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 41,2 
bez odpovědi 3,5 

100,0

 
T a b u l k a  251   Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na péči poskytovanou 
v domovech důchodců (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu

upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (obec v domově důchodců neposkytuje 
žádné služby) 1

specifikace organizačního zajištění (realizace na krajské úrovni) 1
 

K rozsahu péče poskytované v domovech důchodců se vyjádřilo 99,1% respondentů, 
další komentář byl doplněn ve 5,3% případů. Ve třetině případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, značný prostor mezi aktivitami obce zaujímaly služby 
tohoto typu v necelých třech pětinách případů. 

 
T a b u l k a  252  Rozsah péče poskytované v domovech důchodců (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 28,9
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 27,2
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 11,4
není v obci provozováno vůbec 31,6
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  253  Komentáře týkající se péče poskytované v domovech důchodců (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

specifikace služby (dům pro seniory a handicapované občany) 1
specifikace organizačního zajištění (zařízení zřizuje kraj - uvedeno 3x, zajišťuje NNO) 4
uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1
doplnění či upřesnění uvedeného hodnocení rozsahu realizace (nedostatečná kapacita) 1

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,9% 

případů, další komentář uvedlo 8,8% respondentů. V jedné pětině případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. Ve dvou třetinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na 
jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  254  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech 
důchodců (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 9,6 12,9
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 16,7 22,4

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 24,6 32,9
výborná vybavenost službami v této oblasti 23,7 31,8
validní odpovědi celkem 74,6 100,0

nemá v obci uplatnění 19,3 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 6,1 

 
T a b u l k a  255  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče 
poskytované v domovech důchodců (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
upřesnění realizované služby 1
specifikace organizačního zajištění (provozuje kraj, žadatelé umísťováni do DD provozovaných 
přilehlými obcemi podle požadavků rodiny) 2

obecné hodnocení situace, okolnosti ovlivňující realizaci služby, problémy (poskytování služby 
zhoršuje špatná dostupnost - dlouhé čekací doby) 1

 
Rozložení respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám (74,6% respondentů), bylo značně nerovnoměrné. Nízké zastoupení 
v některých ze srovnávaných podskupin (viz pravý sloupec tabulky) vyloučilo možnost 
srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této 
skupině vybavenost za dostatečnou považovalo 64,7% respondentů [pozn. 26]. 

Mezi respondenty, kteří se rozhodli zhodnotit vybavenost i přesto, že v této oblasti 
nebyly realizovány žádné služby, byl počet pozitivních a negativních odpovědí srovnatelný u 
obou otázek, kde byla tato skutečnost sledována, avšak v každé z otázek se převažující typ 
odpovědi lišil. Nejvíce respondentů z této skupiny však konstatovalo, že tyto služby nemají 
v obci uplatnění (viz dále). Případy, kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné 
zhodnotit v kontextu celého vzorku a nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby 
realizovat je. 
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T a b u l k a  256   Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech 
důchodců na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 70,0 30,0 18,9 rozsah realizace 
značný 23,4 76,6 60,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 34,5 65,5 79,2 (N=106) 
NNO aktivnější 50,0 50,0 3,8 
NNO méně aktivní 30,3 69,7 62,3 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 53,3 46,7 14,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 35,3 64,7 80,2 (N=106) 
nedostatečná 69,2 30,8 12,6 
dostatečná 20,8 79,2 46,6 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 45,0 55,0 19,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 34,6 65,4 78,6 (N=103) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 35,1% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 16,7% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 7,0% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 41,2% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 17,5% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
7,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány žádné 
služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Uvedené odpovědi dokládají, že ve většině obcí, v nichž nedochází k realizaci této 
služby, není tato skutečnost v rozporu se stávajícími potřebami a pouze v nevelkém (avšak 
ještě stále nikoli zanedbatelném) počtu případů je absence této služby závažnějším 
problémem. 

 
T a b u l k a  257  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů důchodců (% z celého 
sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 16,7 7,0 6,1 5,3
výše finančních zdrojů 17,5 7,9 9,6 6,1

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat značný rozsah realizace tohoto typu služeb, který zároveň 
dostatečně odrážel aktuální potřeby v této oblasti (46,1%). 
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T a b u l k a  258   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 
poskytované v domovech důchodců 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 20,8
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 13,2
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 14,2
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 5,7
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 46,1

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Domovy důchodců byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
provozovány v 67,6% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 78,8% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měly být domovy 
důchodců provozovány právě na této úrovni [Průša, L. 2003: 145 - 150]. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly domovy důchodců provozovány 
v 78,1% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána v 88,5% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 63,2% případů [pozn. 28]. 

Vybavenost bylo možné považovat za vcelku uspokojivou. Potřebnost realizace této 
služby však stávající míru vybavenosti nadále zřetelně přesahovala. Ačkoli míra výskytu 
odpovědí hodnotících tento typ služeb jako zbytný (21,2% reprezentantů obcí s POU) 
vzbuzuje u tohoto typu služeb určitou pochybnost, naznačuje tato skutečnost, že stanovené 
normativy pravděpodobně nemohou být za každých podmínek závazné a při rozhodování o 
realizaci tohoto typu služeb je třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. Přesto 
však zjištěné skutečnosti dokládají, že nastavení modelového optimálního uspořádání 
sociálních služeb v regionech pravděpodobně u této kategorie služeb velice dobře odpovídá 
praktickým potřebám v oblasti a ve značné části příslušných obcí je tento typ služeb také 
realizován. Souhrnně je proto možné konstatovat, že princip subsidiarity zohledněný 
v modelovém uspořádání je v případě tohoto typu služeb uplatňován relativně úspěšně. 

 
T a b u l k a  259  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů důchodců na typu 
správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 67,6 78,8 nezjištěno domovy důchodců 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

78,1 88,5 63,2  

kraj** 100,0 100,0 78,4   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
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4.8 Penziony pro důchodce 
Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v penzionech pro 

důchodce byla hodnocena 99,1% respondentů, doplňující komentář uvedl jeden respondent 
(0,9% - služba není realizována, pouze domovy důchodců). Ve dvou třetinách případů nebyly 
v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší 
aktivita orgánů státní správy a samosprávy (ve více než čtyřech pětinách tento typ služeb 
zajišťovaly v plné míře, ve 10,8% z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu realizace této 
služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  260  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v penzionech 
pro důchodce (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 0,0 0,0
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 0,9 2,7
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 10,8
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 28,1 86,5
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 66,6 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v penzionech pro důchodce 

bylo uvedeno 99,1% respondentů, doplňující komentář byl uveden jedním respondentem 
(služba není realizována). Ve dvou třetinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné 
služby. Téměř ve čtyřech pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na 
realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému 
rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  261   Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v penzionech 
pro důchodce (výskyt odpovědí v %) 

hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní 
% 

naprosto nedostačují 3,5 11,1
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 2,6 8,3
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 0,9 2,8
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 7,9 25,0
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 16,7 52,8
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 67,5 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu péče poskytované v penzionech pro důchodce se vyjádřilo 99,1% 

respondentů, další komentář byl uveden jedním respondentem (upřesnění zapojení NNO a 
státní správy/samosprávy - církevní zařízení spolufinancované z rozpočtu města). Ve dvou 
třetinách případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, značný prostor 
mezi aktivitami obce služby tohoto typu zaujímaly ve čtvrtině případů. 
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T a b u l k a  262   Rozsah péče poskytované v penzionech pro důchodce (výskyt odpovědí 
v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 14,0
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 11,4
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 8,8
není v obci provozováno vůbec 64,9
bez odpovědi 0,9

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 91,2% 

případů, další komentář uvedlo 9,6% respondentů. Téměř v polovině případů byla realizace 
této služby vnímána jako zbytná. Ve více než čtyřech pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla 
vybavenost tímto typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  263   Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v penzionech pro 
důchodce (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 11,4 26,5
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 12,3 28,6

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 12,3 28,6
výborná vybavenost službami v této oblasti 7,0 16,3
validní odpovědi celkem 43,0 100,0

nemá v obci uplatnění 48,2 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 8,8 

 

 
T a b u l k a  264  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče 
poskytované v penzionech pro důchodce (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 8
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
obecné hodnocení situace, okolnosti ovlivňující realizaci služby, problémy (služba je zajišťována 
na velmi dobré úrovni, čekací doba je však někdy až cca 2 roky) 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (43,0% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 44,9% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  265   Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v penzionech pro 
důchodce na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 84,2 15,8 18,4 rozsah realizace 
značný 34,5 65,5 28,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 19,4 54,2 45,8 (N=103) 
NNO aktivnější 100,0 0,0 1,0 
NNO méně aktivní 42,4 57,6 32,0 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 85,7 14,3 13,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 20,2 56,3 43,8 (N=103) 
nedostatečná 83,3 16,7 5,8 
dostatečná 33,3 66,7 26,2 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 80,0 20,0 14,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 20,8 54,2 45,8 (N=103) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 66,6% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 45,6% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 10,5% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 67,5% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 45,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
10,5% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Desetiprocentní zastoupení posledně jmenovaných skupin lze chápat jako velice 
závažnou skutečnost - svědčí o významném počtu obcí charakterizovaných hlubokým 
nesouladem mezi existujícími potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  266   Klasifikace odpovědí udávajících absenci penzionů pro důchodce (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 45,6 10,5 1,8 8,8
výše finančních zdrojů 45,6 10,5 2,6 8,8

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
53,4% případů hodnocených v rámci této analýzy). 
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T a b u l k a  267   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 
poskytované v penzionech pro důchodce 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 53,4
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 15,5
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 9,8
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 2,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 18,4

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Penziony pro důchodce byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních 
jednotek provozovány ve 34,3% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této 
úrovni vnímána ve 46,9% případů. [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měly být 
penziony pro důchodce provozovány právě na této úrovni [Průša, L. 2003: 145 - 150]. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly penziony pro důchodce 
provozovány ve 46,9% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 54,1% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 34,3% 
případů [pozn. 28]. 

Ze zjištěných údajů je zřetelně patrná velmi nízká vybavenost (zvláště pak na úrovni 
obce s POU, kde značně kontrastuje s nastavením relevantních normativů). Udávaná míra 
potřebnosti realizace zřetelně převýšila hodnocení vybavenosti. 

Vysoké procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ služeb jako zbytný (53,1% 
reprezentantů obcí s POU) ovšem naznačilo, že normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat 
jako do značné míry orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba 
vycházet především z komunitních plánů obcí. 

Navzdory nízké potřebnosti udávané na úrovni obce s POU se v tomto případě nejeví 
jako žádoucí přehodnocení modelového optimálního uspořádání: i v případě, kdy by za 
optimální byla považována realizace na úrovni obce s rozšířenou působností, by normativ měl 
především orientační charakter a možnosti realizace tohoto typu služeb by nadále zůstávaly 
značně omezené. S ohledem na princip subsidiarity je tak potřebné vnímat jako optimální 
nadále realizaci tohoto typu služeb již na úrovni obce s POU. 
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T a b u l k a  268   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů - penzionů pro 
důchodce na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 34,3 46,9 nezjištěno domovy - penziony pro důchodce 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

46,9 54,1 34,3  

kraj** 100,0 100,0 45,7   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.9 Domovy s pečovatelskou službou 

Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
s pečovatelskou službou byla hodnocena 99,1% respondentů, v jednom případě byla odpověď 
doplněna dalším komentářem (specifikace poskytované služby - určeny i zdravotně 
postiženým občanům). V 15,8% případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve 
zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší aktivita orgánů státní správy a samosprávy (ze tří 
čtvrtin tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, ve 14,7% z větší části). 

 
T a b u l k a  269  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
s pečovatelskou službou (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 4,4 5,3
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 2,6 3,2
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 12,3 14,7
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 64,0 76,8
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 15,8 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech 

s pečovatelskou službou bylo uvedeno 96,5% respondentů, doplňující komentář byl uveden 
jedním respondentem (upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy - obec v domově 
s pečovatelskou službou neposkytuje žádné služby). V 15,8% případů nebyly v této oblasti 
realizovány žádné služby. Ve více než čtyřech pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních 
zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 

 
 
 
 



 141

T a b u l k a  270   Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech 
s pečovatelskou službou (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 1,8 2,2
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 5,3 6,5
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 4,4 5,4
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 31,6 39,1
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 37,6 46,8
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 15,8 
bez odpovědi 3,5 

100,0

 
K rozsahu péče poskytované v domovech s pečovatelskou službou se vyjádřilo 

98,2% respondentů, další komentář byl doplněn ve 2,6% případů (specifikace poskytované 
služby [pozn. 31]). Ve 13,2% případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován 
vůbec, značný prostor mezi aktivitami obce zaujímaly služby tohoto typu v 77,4% případů. 

 
T a b u l k a  271   Rozsah péče poskytované v domovech s pečovatelskou službou (výskyt 
odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 39,5
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 37,7
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 7,8
není v obci provozováno vůbec 13,2
bez odpovědi 1,8

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 99,1% 

případů, další komentář uvedlo 1,8% respondentů (rozšíření zařízení, transformace jednoho ze 
dvou domů penzionů pro důchodce na dům s pečovatelskou službou). V 7,0% případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. Jako dostatečná nebo výborná byla vybavenost 
tímto typem služeb vnímána ve čtyřech pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na 
jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný). 

 
T a b u l k a  272  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech 
s pečovatelskou službou (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 5,3 5,7
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 13,1 14,3

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 45,6 49,5
výborná vybavenost službami v této oblasti 28,1 30,5
validní odpovědi celkem 92,1 100,0

nemá v obci uplatnění 7,0 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 0,9 

 
Rozložení respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám (92,1% respondentů), bylo značně nerovnoměrné. Nízké zastoupení 
v některých ze srovnávaných podskupin (viz pravý sloupec tabulky) vyloučilo možnost 
srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této 
skupině vybavenost za dostatečnou považovalo 80,0% respondentů [pozn. 26]. 
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Mezi respondenty, kteří se rozhodli zhodnotit vybavenost i přesto, že v této oblasti 
nebyly realizovány žádné služby, byl počet pozitivních a negativních odpovědí srovnatelný u 
obou otázek, kde byla tato skutečnost sledována, avšak v každé z otázek se převažující typ 
odpovědi lišil. V kontextu celého souboru i skupiny respondentů uvádějících, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění, však byl výskyt odpovědí s negativním hodnocením okrajový. 

 
T a b u l k a  273   Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech 
s pečovatelskou službou na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 62,5 37,5 14,4 rozsah realizace 
značný 11,5 88,5 78,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 19,4 80,6 92,8 (N=111) 
NNO aktivnější 25,0 75,0 7,1 
NNO méně aktivní 17,4 82,6 76,8 zapojení nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 40,0 60,0 8,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 20,2 79,8 92,9 (N=112) 
nedostatečná 38,5 61,5 11,9 
dostatečná 12,8 87,2 71,6 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 60,0 40,0 9,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 20,8 79,2 92,7 (N=109) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
T a b u l k a  274   Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů s pečovatelskou 
službou (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi 

účast nestátních neziskových organizací 7,0 3,5 5,3 0,0
výše finančních zdrojů 7,0 5,3 3,5 0,0

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat značný rozsah realizace tohoto typu služeb, který zároveň 
dostatečně odrážel aktuální potřeby v této oblasti (69,3%). 
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T a b u l k a  275   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 
poskytované v domovech s pečovatelskou službou 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 7,3
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 9,0
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 9,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 5,4
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 69,3

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Domovy s pečovatelskou službou byly na úrovni obce s POU a nadřazených 
správních jednotek provozovány v 86,4% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na 
této úrovni vnímána v 93,3% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měly být 
domovy s pečovatelskou službou provozovány právě na této úrovni [Průša, L. 2003: 145 - 
150]. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly domovy s pečovatelskou 
službou provozovány v 87,1% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 95,2% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 95,2% 
případů [pozn. 28]. 

Míra vybavenosti naznačuje, že domovy s pečovatelskou službou jsou v současnosti 
provozovány již v poměrně značném rozsahu. Vnímání potřebnosti realizace v tomto případě 
jen mírně překračuje udávanou vybavenost. Zjištěné skutečnosti zároveň dokládají, že 
nastavení modelového optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech u této kategorie 
služeb velmi dobře odpovídá praktickým potřebám v oblasti (normativ tak de facto definuje 
výchozí standard pro realizaci této služby), přičemž tento standard reflektující princip 
subsidiarity se daří velice dobře naplňovat. 

 
T a b u l k a  276   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů s pečovatelskou 
službou na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 86,4 93,3 nezjištěno domy s pečovatelskou službou 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

87,1 95,2 90,2  

kraj** 100,0 100,0 93,1   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
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4.10 Domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem 
Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech sociálních 

služeb pro osoby se zdravotním handicapem byla hodnocena 99,1% respondentů, k otázce 
nebyly doplněny žádné další komentáře. Ve dvou třetinách případů nebyly v této oblasti 
realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší aktivita orgánů 
státní správy a samosprávy (v polovině případů tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, 
v jedné pětině z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění 
ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  277  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 1,8 5,6
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 7,0 22,2
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 7,0 22,2
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 15,8 50,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 67,5 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech sociálních 

služeb pro osoby se zdravotním handicapem bylo uvedeno 97,4% respondentů, doplňující 
komentář byl uveden jedním respondentem (specifikace organizačního zajištění - realizuje 
obec s rozšířenou působností). Ve dvou třetinách případů nebyly v této oblasti realizovány 
žádné služby. Ve dvou třetinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém 
území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci 
tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu 
realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  278   Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 2,6 9,1
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 0,9 3,0
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 7,0 24,3
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 9,6 33,3
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 8,9 30,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 68,4 
bez odpovědi 2,6 

100,0

 
K rozsahu péče poskytované v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

handicapem se vyjádřili všichni respondenti, k otázce nebyl doplněn žádný další komentář. 
Ve dvou třetinách případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze 
v 16,7% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 
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T a b u l k a  279   Rozsah péče poskytované v domovech sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 3,5
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 13,2
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 15,8
není v obci provozováno vůbec 67,5
bez odpovědi 0,0

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 92,1% 

případů, další komentář uvedlo 7,0% respondentů. Téměř v polovině případů byla realizace 
této služby vnímána jako zbytná. Ve více než třetině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, 
na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  280   Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 14,0 32,0
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 14,0 32,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 13,2 30,0
výborná vybavenost službami v této oblasti 2,6 6,0
validní odpovědi celkem 43,8 100,0

nemá v obci uplatnění 48,3 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,9 

 
T a b u l k a  281  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče poskytované 
v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 2

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (43,8% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 36,0% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  282   Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem na dalších charakteristikách 
služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 84,8 15,2 31,4 rozsah realizace 
značný 23,5 76,5 16,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 64,0 36,0 47,6 (N=105) 
NNO aktivnější 66,7 33,3 8,7 
NNO méně aktivní 52,2 47,8 22,1 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 82,4 17,6 16,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 65,3 34,7 47,1 (N=104) 
nedostatečná 80,0 20,0 9,8 
dostatečná 40,0 60,0 19,6 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 83,3 16,7 17,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 64,6 35,4 47,1 (N=102) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 67,5% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 44,7% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 12,3% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 68,4% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 44,7% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
13,2% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Zastoupení posledně jmenovaných skupin přesahující 10% lze chápat jako poměrně 
závažnou skutečnost - svědčí o vcelku četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým 
nesouladem mezi existujícími potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  283  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním handicapem (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 44,7 12,3 2,6 7,9
výše finančních zdrojů 44,7 13,2 2,6 7,9

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
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51,4% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (26,7%). 

 
T a b u l k a  284   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 
poskytované v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 51,4
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 26,7
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 3,8
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 4,8
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 12,3

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 
Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 

optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem vnímat ústavy 
sociální péče pro mentálně postiženou mládež, ústavy sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež, ústavy sociální péče pro dospělé občany tělesně postižené, ústavy sociální péče pro 
dospělé občany smyslově postižené a ústavy sociální péče pro dospělé občany mentálně 
postižené. 

Domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem byly na úrovni obce 
s POU a nadřazených správních jednotek provozovány ve 31,4% případů. Jako potřebná byla 
realizace těchto služeb na této úrovni vnímána ve 46,4% případů [pozn. 27]. 

Domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem byly na úrovni obce 
s rozšířenou působností či kraje provozovány ve 45,3% případů. Jako potřebná byla realizace 
těchto služeb na této úrovni vnímána v 62,7% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna 
potřebnost realizace ve 21,1% případů [pozn. 28]. Za optimálních podmínek by měly být na 
této úrovni provozovány ústavy sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Ostatní 
relevantní typy služeb by měly být provozovány až na krajské úrovni. 

S ohledem na princip subsidiarity je třeba ve vztahu k této cílové skupině preferovat 
typy služby, které nevyčleňují jedince z jeho přirozeného sociálního prostředí. Ústavní 
sociální péči o osoby s handicapem je proto nezbytné realizovat pouze v případech, kdy toto 
kritérium nelze uplatnit a jejich realizace je zároveň dostatečně efektivní. Za optimální úroveň 
pro realizaci tohoto typu služeb je tak třeba považovat úroveň kraje, přičemž z této úvahy by 
pravděpodobně neměly být vyjmuty ani ústavy sociální péče pro mentálně postiženou mládež, 
jež je podle stávajících normativů optimální realizovat na úrovni obce s rozšířenou 
působností. Vzhledem k poměrně vysoké míře potřebnosti (částečně nepochybně související 
s provozováním krajských zařízení v některých dotazovaných obcích) udávané na úrovni obce 
s rozšířenou působností i obce s POU je ovšem při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb 
třeba vycházet z komunitních plánů obcí. 
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T a b u l k a  285   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů sociálních služeb 
pro osoby se zdravotním handicapem na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 31,4 46,4 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

45,3 62,7 21,1 ústavy sociální péče pro mentálně 
postiženou mládež 

kraj** 100,0 100,0 45,3 

 ústavy sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež 

 ústavy sociální péče pro dospělé 
občany tělesně postižené 

 ústavy sociální péče pro dospělé 
občany smyslově postižené 

 ústavy sociální péče pro dospělé 
občany mentálně postižené 

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.11 Domovy se speciálním režimem (senioři a osoby se zdravotním handicapem) 

Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech se 
speciálním režimem byla hodnocena všemi respondenty, další doplňující sdělení neuvedl 
žádný respondent. Žádné služby nebyly v této oblasti realizovány v 84,2% případů, ve 
zbylých případech byla patrná výraznější aktivita orgánů státní správy a samosprávy, toto 
zjištění je ovšem potřebné s ohledem na nízký rozsah realizace této služby vnímat jako čistě 
orientační. 

 
T a b u l k a  286  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
se speciálním režimem (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 0,0 0,0
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 5,3 33,3
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 4,4 27,8
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 6,1 38,9
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 84,2 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech se speciálním 

režimem bylo uvedeno 97,4% respondentů, doplňující komentář byl uveden jedním 
respondentem (specifikace organizačního zajištění - realizuje obec s rozšířenou působností). 
V 84,2% případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Ve dvou pětinách z ostatních 
zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo 
množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako 
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dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění 
ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  287  Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech se 
speciálním režimem (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 3,5 26,7
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 1,8 13,3
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 2,6 20,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 1,8 13,3
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 3,5 26,7
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 84,2 
bez odpovědi 2,6 

100,0

 
K rozsahu péče poskytované v domovech se speciálním režimem se vyjádřilo 98,2% 

respondentů, další doplňující komentář uvedl jeden respondent (specifikace poskytované 
služby [pozn. 32]). V 84,2% případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován 
vůbec, pouze ve 4,4% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný 
prostor. 

 
T a b u l k a  288   Rozsah péče poskytované v domovech se speciálním režimem (výskyt 
odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 2,6
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 9,6
není v obci provozováno vůbec 84,2
bez odpovědi 1,8

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 92,1% 

případů, další komentář uvedlo 9,6% respondentů. Téměř ve dvou třetinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. Ve 13,4% případů z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla 
vybavenost tímto typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. Tuto skutečnost je 
třeba s ohledem na nízkou možnost uplatnění tohoto typu služby nutné považovat za pouze 
orientační. 

 
T a b u l k a  289   Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech se 
speciálním režimem (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 14,9 56,6
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 7,9 30,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 1,8 6,7
výborná vybavenost službami v této oblasti 1,8 6,7
validní odpovědi celkem 26,4 100,0

nemá v obci uplatnění 64,8 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 8,8 
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T a b u l k a  290  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče 
poskytované v domovech se speciálním režimem (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 7
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 2

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (26,4% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 13,4% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  291   Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech se 
speciálním režimem na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 96,0 4,0 24,5 rozsah realizace 
značný 25,0 75,0 3,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 86,2 13,8 28,4 (N=102) 
NNO aktivnější 75,0 25,0 3,8 
NNO méně aktivní 75,0 25,0 7,7 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 94,4 5,6 17,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 86,7 13,3 28,8 (N=104) 
nedostatečná 100,0 0,0 6,9 
dostatečná 66,7 33,3 5,9 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 93,8 6,3 15,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,7 10,3 28,7 (N=101) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 84,2% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 59,6% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 14,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 84,2% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 61,4% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
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13,2% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 15% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  292   Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů se speciálním 
režimem (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je 
službou 

dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 59,6 14,9 0,9 8,8
výše finančních zdrojů 61,4 13,2 0,9 8,8

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění 
v 70,7% případů hodnocených v rámci této analýzy). 

 
T a b u l k a  293   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 
poskytované v domovech se speciálním režimem 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 70,7
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 23,5
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 1,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 1,0
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 2,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s domovy se speciálním režimem vnímat ústavy sociální péče pro chronické 
alkoholiky a toxikomany a ústavy sociální péče pro chronické psychotiky. Oba tyto typy 
služeb by přitom měly být provozovány až na krajské úrovni. 

Domovy se speciálním režimem byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních 
jednotek provozovány v 11,5% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této 
úrovni vnímána ve 26,0% případů. [pozn. 27]. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly provozovány v 15,9% případů. 
Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni vnímána ve 39,0% případů, na 
úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 5,4% případů [pozn. 28]. 

S ohledem na princip subsidiarity je třeba ve vztahu k této cílové skupině preferovat 
typy služby, které nevyčleňují jedince z jeho přirozeného sociálního prostředí. Ústavní 
sociální péči o tyto cílové skupiny je proto nezbytné realizovat pouze v případech, kdy toto 
kritérium nelze uplatnit a její realizace je zároveň efektivnější. Za optimální úroveň pro 
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realizaci tohoto typu služeb je tak třeba považovat úroveň kraje. Vzhledem k poměrně vysoké 
míře potřebnosti (částečně nepochybně související s provozováním krajských zařízení 
v některých dotazovaných obcích) udávané na úrovni obce s rozšířenou působností je ovšem 
při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb vycházet z komunitních plánů obcí. 

 
T a b u l k a  294   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů se speciálním 
režimem na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 11,5 26,0 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

15,9 39,0 5,4 

 ústavy sociální péče pro chronické 
alkoholiky a toxikomany 

 ústavy sociální péče pro chronické 
psychotiky 

kraj** 50,0 100,0 24,5   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.12 Ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců (vyjma 

léčeben pro dlouhodobě nemocné) 
Aktivita neziskových organizací při provozování ošetřovatelských služeb v ústavech 

sociální péče a domovech důchodců byla hodnocena všemi respondenty, k otázce nebylo 
uvedeno žádné doplňující sdělení. Ve dvou pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány 
žádné služby, ve zbylých případech byla patrná výraznější aktivita orgánů státní správy a 
samosprávy (ve dvou pětinách případů tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, v jedné 
čtvrtině z větší části). 

 
T a b u l k a  295   Aktivita neziskových organizací při provozování ošetřovatelských 
služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 4,4 7,5
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 4,4 7,5
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 14,9 25,4
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 35,1 59,6
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 41,2 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování ošetřovatelských služeb 

v ústavech sociální péče a domovech důchodců bylo uvedeno 97,4% respondentů, doplňující 
komentář uvedlo 3,5% respondentů. Ve více než dvou pětinách případů nebyly v této oblasti 
realizovány žádné služby. Téměř ve čtyřech pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, 
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na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů 
dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  296   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování ošetřovatelských 
služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 3,5 6,7
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 1,8 3,3
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 7,0 13,3
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 28,9 55,0
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 11,4 21,7
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 44,8 
bez odpovědi 2,6 

100,0

 
T a b u l k a  297   Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na provozování 
ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu

upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (poskytují NNO) 1
specifikace organizačního zajištění (realizace na krajské úrovni, služba hrazena klientem) 2
služba není realizována 1

 
K rozsahu poskytování ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech 

důchodců se vyjádřilo 99,1% respondentů, další komentář byl doplněn ve 2,6% případů. 
Tento typ služeb nebyl ve spádovém území obce realizován podle dvou pětin respondentů, 
pouze ve čtvrtině případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  298   Rozsah poskytování ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče         
a domovech důchodců (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 7,9
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 18,4
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 34,2
není v obci provozováno vůbec 38,6
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  299   Komentáře týkající se rozsahu poskytovaných ošetřovatelských služeb 
v ústavech sociální péče a domovech důchodců (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost  
výskytu 

uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1 
doplnění či upřesnění uvedeného hodnocení rozsahu realizace (poskytovány pouze v DD, 
rozsah realizace se liší podle typu zařízení) 2 

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 94,7% 

případů, další komentář uvedlo 5,3% respondentů. V 5,3% případů byla realizace této služby 
vnímána jako zbytná. Ve tří pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  300  Přiměřenost stávajícího rozsahu poskytovaných ošetřovatelských služeb 
v ústavech sociální péče a domovech důchodců (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 8,8 13,5
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 17,5 27,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 32,5 50,0
výborná vybavenost službami v této oblasti 6,1 9,5
validní odpovědi celkem 64,9 100,0

nemá v obci uplatnění 29,8 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 5,3 

 
T a b u l k a  301  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu poskytovaných 
ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1

 
Rozložení respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám (64,9% respondentů), bylo značně nerovnoměrné. Nízké zastoupení 
v některých ze srovnávaných podskupin (viz pravý sloupec tabulky) vyloučilo možnost 
srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této 
skupině vybavenost za dostatečnou považovalo 59,5% respondentů [pozn. 26]. 

Mezi respondenty, kteří se rozhodli zhodnotit vybavenost i přesto, že v této oblasti 
nebyly realizovány žádné služby, mírně převažovalo její negativní hodnocení, charakter 
uváděných odpovědí se však u obou otázek, kde byla tato skutečnost sledována, mírně 
odlišoval. Nejvíce respondentů z této skupiny však konstatovalo, že tyto služby nemají v obci 
uplatnění (viz dále). Případy, kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit 
v kontextu celého vzorku a nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  302   Závislost hodnocení přiměřenosti poskytovaných ošetřovatelských 
služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců na dalších charakteristikách 
služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 53,3 46,7 42,1 rozsah realizace 
značný 21,4 78,6 26,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 41,1 58,9 68,2 (N=107) 
NNO aktivnější 11,1 88,9 8,3 
NNO méně aktivní 41,8 58,2 50,9 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 60,0 40,0 9,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 40,5 59,5 68,5 (N=108) 
nedostatečná 46,2 53,8 12,4 
dostatečná 29,5 70,5 41,9 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 64,3 35,7 13,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 39,4 60,6 67,6 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 41,2% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 28,1% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 5,3% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 44,8% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 27,2% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
7,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány žádné 
služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Uvedené odpovědi dokládají, že ve většině obcí, v nichž nedochází k realizaci této 
služby, není tato skutečnost v rozporu se stávajícími potřebami a pouze v nevelkém (avšak 
ještě stále nikoli zanedbatelném) počtu případů je absence této služby závažnějším 
problémem.  

 
T a b u l k a  303   Klasifikace odpovědí udávajících absenci ošetřovatelských služeb 
v ústavech sociální péče a domovech důchodců (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 28,1 5,3 3,5 4,4
výše finančních zdrojů 27,2 7,9 4,4 5,3

 
Ze srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností rozsahu realizace byl 

patrný poměrně velký rozptyl různých hodnocení tohoto typu služeb. Nejčastěji uváděnou 
charakteristikou (29,9% případů hodnocených v rámci této analýzy) byla nízká potřeba 
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uplatnění tohoto typu služeb. Častou kombinací odpovědí však byly také. nízký a zároveň 
stávajícím potřebám neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (22,4%), značný a 
zároveň dostačující rozsah realizace (20,5%) a odpovídající, byť nepříliš masivní rozsah 
realizace (19,7%). 

 
T a b u l k a  304  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 29,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,9
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 22,4
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 5,6
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 19,7
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 20,5

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Zdravotní a sociální problematiku nelze navzájem uměle oddělovat, obě oblasti se 
často navzájem velmi těsně prolínají. V této práci není dostatek prostoru pro detailnější 
mapování jejich vzájemných vazeb, nicméně jako potřebné se v této souvislosti jeví 
minimálně přiblížení situace ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců. Modelové optimální uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 
- 150] se této problematice nevěnuje, další text se proto nebude věnovat porovnání zjištěné 
situace s normativy pro určitý typ služeb a jeho smyslem bude pouze zachycení situace na 
úrovni obcí s POU a obcí s rozšířenou působností. Hodnocení tohoto typu služeb se navíc 
odvíjí od skutečnosti, zda jsou na území obce provozovány ústavy sociální péče a domovy 
důchodců. Z tohoto důvodu není možné pouze na základě zde předkládaných výsledků 
stanovit optimální úroveň realizace tohoto typu služeb. 

Ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců byly na úrovni 
obce s POU a nadřazených správních jednotek realizovány v 59,6% případů. Jako potřebná 
byla realizace těchto služeb na této úrovni vnímána ve 67,0% případů [pozn. 27]. 

Ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců byly na úrovni 
obce s rozšířenou působností či kraje realizovány v 73,0% případů. Jako potřebná byla 
realizace těchto služeb na této úrovni vnímána v 77,4% případů, na úrovni obce s POU byla 
uváděna potřebnost realizace v 50,0% případů [pozn. 28]. 

Potřebnost realizace tohoto typu služeb byla respondenty hodnocena poněkud 
rozporně. Zatímco zastoupení odpovědí hodnotících tento typ služeb na úrovni obce 
s rozšířenou působností jako zbytný byl poměrně vysoký (22,6%), mezi reprezentanty obcí 
s POU byl tomuto typu služeb přikládán poměrně značný význam (50,0%). Tyto údaje tak 
vypovídají o poněkud nestandardní situaci, kdy existuje poměrně silná „zakázka“ po tomto 
typu služeb již na úrovni obce s POU, avšak obcemi s rozšířenou působností není potřebnost 
jejich zajištění ještě zdaleka vnímána jako standard. Tuto skutečnost ovšem prakticky nelze 
interpretovat bez toho, aniž by byly vzájemně porovnány údaje zjištěné v obcích s rozšířenou 
působností s údaji získanými v obcích s POU nacházejících se na jejich spádovém území 
[pozn. 30]. 
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T a b u l k a  305 Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování ošetřovatelských 
služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 59,6 67,0 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

73,0 77,4 50,0  

kraj** 100,0 100,0 66,3   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.13 Domácí péče (home care) 

Aktivita neziskových organizací při poskytování domácí péče byla hodnocena všemi 
respondenty, 1,8% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem (specifikace 
poskytované služby [pozn. 33]. Ve 16,7% případů nebyly v této oblasti realizovány žádné 
služby, ve zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší aktivita neziskových organizací (ve 
35,8% zajišťovaly tento typ služeb plně, ve 46,3% z větší části). 

 
T a b u l k a  306   Aktivita neziskových organizací při poskytování domácí péče (výskyt 
odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 29,8 35,8
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 38,6 46,3
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 7,9 9,5
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 7,0 8,4
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 16,7 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování domácí péče bylo uvedeno 95,6% 

respondentů, doplňující komentář byl uveden v 6,1% případů. Ve čtvrtině případů nebyly 
v této oblasti realizovány žádné služby. Přibližně v polovině z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních 
zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 
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T a b u l k a  307   Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování domácí péče (výskyt 
odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 4,4 6,3
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 7,9 11,2
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 21,1 30,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 21,1 30,0
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 15,7 22,5
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 25,4 
bez odpovědi 4,4 

100,0

 
T a b u l k a  308   Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na poskytování domácí 
péče (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (ve všech případech realizace NNO) 3
specifikace organizačního zajištění (služba hrazena klientem, obec nepřispívá, realizace na 
úrovni kraje) 3

hodnocení úrovně realizace (ošetřovatelská péče ve městě na dobré úrovni) 1
 

K rozsahu poskytování domácí péče se vyjádřilo 99,1% respondentů, další komentář 
byl doplněn v 5,3% případů. V 16,7% případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území 
realizován vůbec, ve třetině případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce 
značný prostor. 

 
T a b u l k a  309   Rozsah poskytované domácí péče (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 7,0
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 26,3
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 49,1
není v obci provozováno vůbec 16,7
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  310   Komentáře týkající se rozsahu poskytované domácí péče (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace organizačního zajištění (ukončeno poskytování nemocnicí a zavádí je NNO, 
služby nabízí NNO působící v sousední městské části, zajišťuje zdravotní sestra na ŽL, 
zajišťují některé zdravotní sestry, obec však v této oblasti nedisponuje dostatkem 
informací) 

4 

doplnění, upřesnění uvedeného hodnocení rozsahu realizace (služba doposud neexistuje, je 
však vysoce potřebná, absence souvisí s neochotou VZP zdravotnické výkony hradit, jinak 
by zajišťovala církevní organizace, zájem o nabízené služby je poměrně velký) 

3 

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 94,7% 

případů, další komentář uvedlo 6,1% respondentů. V 7,0% případů byla realizace této služby 
vnímána jako zbytná. Ve téměř polovině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  311   Přiměřenost rozsahu, v němž je poskytována domácí péče (výskyt 
odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 14,9 17,0
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 29,8 34,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 36,0 41,0
výborná vybavenost službami v této oblasti 7,0 8,0
validní odpovědi celkem 87,7 100,0

nemá v obci uplatnění 7,0 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 5,3 

 

 
T a b u l k a  312   Komentáře týkající se přiměřenosti rozsahu, v němž je poskytována 
domácí péče (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 1
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 2
nelze objektivně zhodnotit 1
specifikace organizačního zajištění (službu zajišťují některé zdrav. sestry obvodních lékařů, 
zajišťuje sestra na živnostenský list) 2

 
U 87,7% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám, byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 49,0% případů 
[pozn. 26]) byly nejvýrazněji ovlivněny množstvím finančních prostředků a rozsahem 
realizace. V závislosti na aktivitě neziskových organizací, respektive na aktivitě orgánů státní 
správy a samosprávy nebyly zaznamenány výraznější rozdíly. 

Jako značně neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji 
rozhodli zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. S ohledem na 
lišící se charakter odpovědí vztahujících se k těmto případům na každé ze sledovaných 
úrovních byla otázka jejich přiměřenosti zhodnocena v kontextu celého vzorku. 
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T a b u l k a  313   Závislost hodnocení přiměřenosti poskytované domácí péče na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízká 65,6 34,4 59,3 priorita 
značná 25,0 75,0 33,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 51,0 49,0 92,6 (N=108) 
NNO aktivnější 46,1 53,9 70,4 
NNO méně aktivní 50,0 50,0 14,8 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 7,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 51,0 49,0 92,6 (N=103) 
nedostatečná 70,3 29,7 35,9 
dostatečná 21,4 78,6 40,8 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 81,3 18,8 15,5 

všechny případy zahrnuté do analýzy 50,5 49,5 92,2 (N=103) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
V souvislosti s hodnocením množství finančních prostředků byl u tohoto typu služeb 

respondenty uveden výrazně vyšší počet případů, kdy nebyly v této oblasti realizovány žádné 
služby (25,4% v celém sledovaném vzorku), než jaký byl počet takovýchto odpovědí 
uvedených v souvislosti s hodnocením zapojení neziskových organizací (16,7%). 
Nejvýrazněji se výskyty těchto odpovědí lišily v podskupině, jež byla zároveň 
charakterizována nedostatečnou vybaveností tímto typem služeb (v souvislosti s hodnocením 
účasti NNO 7,0% celého sledovaného souboru, v souvislosti s hodnocením množství 
finančních zdrojů 11,4% případů). Bez ohledu na tyto obtížně vysvětlitelné rozdíly je třeba 
zjištěnému početnímu zastoupení této podskupiny přikládat vysokou míru závažnosti - tato 
podskupina vyznačující se markantním rozporem mezi existujícími potřebami a skutečným 
stavem zaujímala významné postavení nejen v případech, kdy nedocházelo k realizaci tohoto 
typu služeb, ale i v celém sledovaném vzorku. 

 
T a b u l k a  314   Klasifikace odpovědí udávajících absenci domácí péče (% z celého 
sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 6,1 7,0 0,0 3,5
výše finančních zdrojů 7,0 11,4 2,6 4,4

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat nízký a zároveň stávajícím potřebám neodpovídající rozsah 
realizace tohoto typu služeb (38,9%). 
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T a b u l k a  315   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování domácí péče 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 7,4
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 38,9
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 8,4
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 20,4
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 24,9

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s poskytováním domácí péče vnímat zabezpečení podmínek přežití, zabezpečení 
noclehu a základní osobní hygieny, pomoc v péči o osobní hygienu občana a pomoc v péči o 
domácnost a o občana. 

Domácí péče byla na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
poskytována v 82,7% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 92,9% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měly být na této úrovni 
realizovány všechny výše uvedené relevantní typy služeb. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byla domácí péče poskytována 
v 93,8% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána v 98,4% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 83,8% případů [pozn. 28]. 

Míra vybavenosti naznačuje, že domácí péče je v současnosti poskytována již 
v poměrně značném rozsahu. Potřebnost realizace této služby však stávající míru vybavenosti 
nadále zřetelně přesahovala. Zjištěné skutečnosti zároveň dokládají, že nastavení modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech u této kategorie služeb velmi dobře 
odpovídá praktickým potřebám v oblasti (normativ tak de facto definuje výchozí standard pro 
realizaci této služby), přičemž tento standard reflektující princip subsidiarity se daří velice 
dobře naplňovat. 
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T a b u l k a  316   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování domácí péče 
na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 82,7 92,9 nezjištěno 

 zabezpečení podmínek přežití 
 zabezpečení noclehu a základní osobní 
hygieny 

 pomoc v péči o osobní hygienu občana  
 pomoc v péči o domácnost a o občana 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

93,8 98,4 83,8  

kraj** 100,0 100,0 92,8   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 

 
4.14 Azylové služby 

Aktivita neziskových organizací při provozování azylových služeb byla hodnocena 
všemi respondenty, k otázce nebyl uveden žádný další doplňující komentář. Ve dvou třetinách 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech převažovala 
aktivita neziskových organizací nad aktivitou orgánů státní správy a samosprávy. 

 
T a b u l k a  317  Aktivita neziskových organizací při provozování azylových služeb 
(výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 14,9 43,6
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 7,0 20,5
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 1,8 5,1
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 10,5 30,8
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 65,8 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování azylových služeb bylo uvedeno 

97,4% respondentů, žádný další komentář k této otázce doplněn nebyl. Ve více než polovině 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. V necelých dvou pětinách z ostatních 
zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo 
množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako 
dostačující či velmi dobré. 
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T a b u l k a  318   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování azylových služeb 
(výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 10,5 25,0
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 5,3 12,5
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 10,5 25,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 12,3 29,2
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 3,5 8,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 55,3 
bez odpovědi 2,6 

100,0

 
K rozsahu poskytování azylových služeb se vyjádřilo 99,1% respondentů, další 

komentář byl doplněn ve 2,6% případů. Ve třech pětinách případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, pouze v necelé pětině případů zaujímaly služby tohoto 
typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  319   Rozsah realizace azylových služeb (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 3,5
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 14,9
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 17,5
není v obci provozováno vůbec 63,2
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  320  Komentáře týkající se rozsahu realizace azylových služeb (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

specifikace služby (azylové ubytování pro muže, pro matky s dětmi) 2 
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (poskytuje NNO) 1 
plánuje se zřízení této služby (azylové ubytování pro rodiny s dětmi a jednotlivce) 1 

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,9% 

případů, další komentář uvedlo 8,8% respondentů. Téměř ve dvou pětinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. Ve 28,3% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, 
na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  321  Přiměřenost stávajícího rozsahu azylových služeb (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 23,8 45,0
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 14,0 26,7

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 10,5 20,0
výborná vybavenost službami v této oblasti 4,4 8,3
validní odpovědi celkem 52,7 100,0

nemá v obci uplatnění 41,2 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 6,1 
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T a b u l k a  322  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu azylových 
služeb (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 3
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
upřesnění realizované služby (dostatečná vybavenost u mužů a matek s dětmi. Chybí azylové 
bydlení pro ženy.) 1

specifikace organizačního zajištění (ve spolupráci s dalšími městy, ve spolupráci s NNO) 2
 

U 52,7% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 
aktuálním potřebám, byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 28,3% případů 
[pozn. 26]) byly nejvýrazněji ovlivněny rozsahem realizace, výrazný vliv mělo rovněž 
množství finančních prostředků. Vyšší vybavenost byla konstatována v případech, kdy vyšší 
aktivitu ve vztahu k tomuto typu služeb vykazovaly orgány státní správy a samosprávy. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  323  Závislost hodnocení přiměřenosti azylových služeb na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 92,5 7,5 37,7 rozsah realizace 
značný 26,3 73,7 17,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 71,2 28,8 55,7 (N=106) 
NNO aktivnější 64,0 36,0 23,4 
NNO méně aktivní 50,0 50,0 13,1 

účast nestátních 
neziskových 
organizací služba není 

realizována vůbec 95,2 4,8 19,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 71,7 28,3 56,1 (N=107) 
nedostatečná 75,0 25,0 22,9 
dostatečná 38,9 61,1 17,1 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 15,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 70,7 29,3 55,2 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 65,8% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 41,2% respondentů z celého zkoumaného 
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vzorku. Podle 17,5% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Z 55,3% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 36,0% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
14,0% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

V souvislosti s hodnocením množství finančních prostředků byl u tohoto typu služeb 
respondenty uveden výrazně nižší počet případů, kdy nebyly v této oblasti realizovány žádné 
služby (55,3% v celém sledovaném vzorku), než jaký byl počet takovýchto odpovědí 
uvedených v souvislosti s hodnocením zapojení neziskových organizací (65,8%). 
Nejvýrazněji se výskyty těchto odpovědí lišily v obcích, v nichž podle respondentů neměl 
tento typ služeb uplatnění. Tento nesoulad je poměrně obtížné interpretovat, týkal se ovšem 
případů, u nichž hodnocení vybavenosti nebylo uvedeno. Klíčový sledovaný parametr, výskyt 
podskupiny charakterizované nedostatečnou vybaveností se lišil rovněž, tyto rozdíly však již 
byly méně výrazné. Zastoupení této podskupiny pohybující se kolem 15% lze chápat jako 
velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných 
hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto 
typu služeb. 

 
T a b u l k a  324  Klasifikace odpovědí udávajících absenci azylových služeb (% z celého 
sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 41,2 17,5 0,9 6,1
výše finančních zdrojů 36,0 14,0 0,0 5,3

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
42,5% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (34,9%). 

 
T a b u l k a  325  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování azylových služeb 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 42,5
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,9
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 34,9
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 4,8
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 2,8
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 13,1

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s poskytováním azylových služeb vnímat zabezpečení podmínek pro přežití, 
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zabezpečení noclehu a základní osobní hygieny, domovy-penziony pro matky s dětmi a 
krizová lůžka pro matku s dítětem. 

Azylové služby byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
poskytovány ve 33,3% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni 
vnímána v 53,% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měly být na této úrovni 
realizovány všechny výše uvedené typy služeb. 

Azylové služby byly na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje poskytovány ve 
48,4% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni vnímána v 71,4% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 21,6% případů [pozn. 
28]. 

Ze zjištěných údajů je zřetelně patrná velmi nízká vybavenost (zvláště pak na úrovni 
obce s POU, kde značně kontrastuje s nastavením relevantních normativů) a vyšší míra 
potřebnosti realizace nad udávanou vybaveností. 

Vybavenost bylo možné považovat za naprosto neuspokojivou. Potřebnost realizace 
byla vnímána jako výrazně vyšší, nicméně zůstávala nadále poměrně nízká (na úrovni obce 
s POU). Ačkoli míra výskytu odpovědí hodnotících tento typ služeb jako zbytný (47,0% 
reprezentantů obcí s POU) vzbuzuje u tohoto typu služeb určitou pochybnost, naznačuje tato 
skutečnost, že stanovené normativy pravděpodobně nemohou být za každých podmínek 
závazné a při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je třeba vycházet především 
z komunitních plánů obcí. Zároveň je ovšem zřejmé, že má-li být u tohoto typu služeb 
skutečně uplatněn princip subsidiarity, je nutné i v tomto případě preferovat navrhovaný 
model optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech. Udávanou míru potřebnosti je 
totiž třeba vnímat s určitou rezervou s ohledem na skutečnost, že u služeb sociální prevence 
(mezi něž tento typ služeb patří) nejenže početní zastoupení cílových skupin samotné 
neurčuje jejich prioritu, ale také ze samotné povahy služeb sociální prevence, kdy by obec 
měla dostatečnou kapacitou disponovat ještě před vznikem krizové či problémové situace a 
nikoli teprve v momentě, kdy je realizace tohoto typu služeb „objektivně“ kvantifikovatelná. 

 
T a b u l k a  326   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování azylových 
služeb na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 33,3 53,0 nezjištěno 

 zabezpečení podmínek přežití 
 zabezpečení noclehu a základní osobní 
hygieny 

 domov-penzion pro matky s dětmi 
 krizové lůžko pro matku s dítětem 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

48,4 71,4 21,6  

kraj** 100,0 100,0 52,0   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 



 167

4.15 Domovy na půl cesty 
Aktivita neziskových organizací při provozování domovů na půl cesty byla 

hodnocena 99,1% respondentů, dalším komentářem byla odpověď doplněna jedním 
respondentem (specifikace poskytované služby - pouze poskytování poradenství pro příslušné 
cílové skupiny). Ve třech čtvrtinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, 
ve zbylých případech mírně převažovaly aktivity orgánů státní správy a samosprávy nad 
aktivitami neziskových organizací, vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto 
zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  327   Aktivita neziskových organizací při provozování domovů na půl cesty 
(výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 7,8 36,0
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 1,8 8,0
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 7,0 32,0
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 5,3 24,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 77,2 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování domovů na půl cesty bylo 

uvedeno 98,2% respondentů, doplňující komentář uvedlo 3,5% respondentů. Ve třech 
čtvrtinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Přibližně ve čtvrtině 
z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb 
zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno 
jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto 
zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  328  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování domovů na půl cesty 
(výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 8,8 38,5
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 5,3 23,1
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 3,5 15,4
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 3,5 15,4
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 1,8 7,6
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 75,3 
bez odpovědi 1,8 

100,0

 

T a b u l k a  329   Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na provozování domovů 
na půl cesty (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

uvedena nemožnost objektivní odpovědi na otázku 1
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (poskytuje NNO) 1
specifikace organizačního zajištění (obec se finančně nepodílí) 1
služba není realizována 1

 
K rozsahu aktivit realizovaných v této oblasti se vyjádřili všichni respondenti, další 

komentář byl uveden jedním respondentem (NNO provozuje dům na půl cesty, chybí ale 
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návaznost na bytovou politiku města). Ve čtyřech pětinách případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, pouze ve 4,4% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi 
aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  330   Rozsah služeb poskytovaných domovy na půl cesty (výskyt odpovědí 
v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 0,0
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 4,4
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 13,1
není v obci provozováno vůbec 82,5
bez odpovědi 0,0

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 90,4% 

případů, další komentář uvedlo 12,3% respondentů. V polovině případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. V 10,8% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  331   Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb poskytovaných domovy na půl 
cesty (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 23,7 58,8
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze na 
minimální možné úrovni 12,3 30,4

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 2,6 6,5
výborná vybavenost službami v této oblasti 1,8 4,3
validní odpovědi celkem 40,4 100,0

nemá v obci uplatnění 50,0 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 9,6 

 
T a b u l k a  332   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb 
poskytovaných domovy na půl cesty (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 6
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 2
služba není provozována i přes potřebnost realizace 2
nelze objektivně zhodnotit 1
specifikace organizačního zajištění (ve spolupráci s dalšími městy, ve spolupráci s NNO) 2

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (40,4% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 10,8% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
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kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  333   Závislost hodnocení přiměřenosti služeb typu „domov na půl cesty“ na 
dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 95,2 4,8 40,8 rozsah realizace 
značný 25,0 75,0 3,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,1 10,9 44,7 (N=103) 
NNO aktivnější 62,5 37,5 7,8 
NNO méně aktivní 92,3 7,7 12,7 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 96,0 4,0 24,5 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,1 10,9 45,1 (N=102) 
nedostatečná 100,0 0,0 13,7 
dostatečná 66,7 33,3 5,9 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 88,0 12,0 24,5 

všechny případy zahrnuté do analýzy 88,9 11,1 44,1 (N=102) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 77,2% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 46,5% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 21,1% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Z 75,3% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 45,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
19,3% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  334   Klasifikace odpovědí udávajících absenci služeb typu „domov na půl 
cesty“ (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi 

účast nestátních neziskových organizací 46,5 21,1 0,9 8,8
výše finančních zdrojů 45,6 19,3 2,6 7,9
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Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 
tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
54,4% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (38,9%). 

 
T a b u l k a  335   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u domovů 
na půl cesty 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 54,4
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 38,9
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 1,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 1,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 2,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s provozováním domovů na půl cesty vnímat také zabezpečení podmínek pro 
přežití a zabezpečení noclehu a základní osobní hygieny. Oba tyto typy služeb jsou však 
v následném srovnání zmíněny pouze pro úplnost, stěžejním typem služby, jemuž je potřebné 
v této souvislosti věnovat pozornost, jsou domovy-penziony pro zletilé opouštějící dětské 
domovy. Ty by přitom měly být podle modelu optimálního uspořádání služeb provozovány až 
na krajské úrovni. 

Domovy na půl cesty byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
provozovány ve 15,2% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni 
vnímána v 42,7% případů [pozn. 27]. 

Domovy na půl cesty byly na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje 
provozovány v 20,3% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni 
vnímána v 58,3% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 16,7% 
případů [pozn. 28]. 

Domovy na půl cesty je nezbytné realizovat na úrovni, na níž je její realizace 
dostatečně efektivní. Za optimální úroveň pro realizaci tohoto typu služeb je třeba považovat 
úroveň kraje. Vzhledem k poměrně vysoké míře potřebnosti (částečně nepochybně související 
s provozováním krajských zařízení v některých dotazovaných obcích) udávané na úrovni obce 
s rozšířenou působností i obce s POU je ovšem při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb 
třeba vycházet z komunitních plánů obcí. 
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T a b u l k a  336   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů na půl cesty na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 15,2 42,7 nezjištěno 

 zabezpečení podmínek přežití 
 zabezpečení noclehu a základní osobní 
hygieny 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

20,3 58,3 16,7  

kraj** 100,0 100,0 41,5 domov penzion pro zletilé opouštějící 
dětské domovy 

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.16 Služby přechodného přenocování (noclehárny) 

Aktivita neziskových organizací při provozování služeb přechodného přenocování 
byla hodnocena všemi respondenty, další komentář k otázce byl doplněn jedním 
respondentem (nejedná se pouze o služby přechodného přenocování, ale o služby 
přechodného ubytování). Ve třech čtvrtinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné 
služby, ve zbylých případech převažovaly aktivity neziskových organizací nad aktivitou 
orgánů státní správy a samosprávy, vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto 
zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  337   Aktivita neziskových organizací při provozování služeb přechodného 
přenocování (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 7,9 32,1
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 7,9 32,1
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 0,9 3,7
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 7,9 32,1
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 75,4 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování služeb přechodného přenocování 

bylo uvedeno 99,1% respondentů, doplňující komentář uvedlo 1,8% respondentů (nemožnost 
objektivní odpovědi na otázku, služba není realizována). Ve více než dvou třetinách případů 
nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. V přibližně čtvrtině z ostatních zbývajících 
obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství 
finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či 
velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem 
potřebné považovat za čistě orientační. 
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T a b u l k a  338   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování služeb přechodného 
přenocování (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 6,1 21,3
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 7,9 27,3
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 7,0 24,2
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 7,0 24,2
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 0,9 3,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 70,2 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu provozování služeb přechodného přenocování se vyjádřilo 99,1% 

respondentů, další komentář byl doplněn ve 2,6% případů. V téměř třech čtvrtinách případů 
nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze v 6,2% případů zaujímaly 
služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  339   Rozsah realizace služeb přechodného ubytování (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 4,4
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 15,7
není v obci provozováno vůbec 77,2
bez odpovědi 0,9

 
T a b u l k a  340  Komentáře týkající se rozsahu realizace služeb přechodného přenocování 
(počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace služby (dvě soukromé ubytovny, ty ovšem neberou každého, kdo službu potřebuje) 1
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (poskytuje NNO) 1
specifikace organizačního zajištění (řešeno ve spolupráci se soukromou ubytovnou) 1

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 89,5% 

případů, další komentář uvedlo 13,2% respondentů. V polovině případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. Ve 15,9% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  341   Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb přechodného přenocování 
(výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 21,9 56,8
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 10,5 27,3

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 6,2 15,9
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,0 0,0
validní odpovědi celkem 38,6 100,0

nemá v obci uplatnění 50,9 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 10,5 
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T a b u l k a  342   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb 
přechodného přenocování (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 8
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
nelze objektivně zhodnotit 1
specifikace organizačního zajištění (ve spolupráci s dalšími městskými částmi, ve spolupráci s 
NNO, ve spolupráci se soukromým posyktovatelem) 3

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (38,6% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 15,9% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  343   Závislost hodnocení přiměřenosti služeb přechodného ubytování na 
dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 91,7 8,3 35,6 rozsah realizace 
značný 42,9 57,1 6,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 83,7 16,3 42,6 (N=101) 
NNO aktivnější 80,0 20,0 14,7 
NNO méně aktivní 60,0 40,0 9,8 

účast nestátních 
neziskových 
organizací služba není 

realizována vůbec 100,0 0,0 18,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 84,1 15,9 43,1 (N=102) 
nedostatečná 84,2 15,8 18,6 
dostatečná 55,6 44,4 8,8 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 15,7 

všechny případy zahrnuté do analýzy 84,1 15,9 43,1 (N=102) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 75,4% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 49,1% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 16,7% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  
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Ze 70,2% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 47,4% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
14,0% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 15% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  344  Klasifikace odpovědí udávajících absenci služeb přechodného 
přenocování (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 49,1 16,7 0,0 9,6
výše finančních zdrojů 47,4 14,0 0,0 8,8

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění 
v 57,4% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (32,7%). 

 
T a b u l k a  345   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u služeb 
přechodného přenocování 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 57,4
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 32,7
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 3,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 3,0
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 3,9

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 
Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 

optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti se službami přechodného přenocování vnímat také zabezpečení podmínek pro 
přežití a zabezpečení noclehu a základní osobní hygieny. Oba tyto typy služeb jsou však 
v následném srovnání zmíněny pouze pro úplnost, stěžejním typem služby, jemuž je potřebné 
v této souvislosti věnovat pozornost, jsou azylové ubytovny pro bezdomovce. 

Služby přechodného přenocování byly na úrovni obce s POU a nadřazených 
správních jednotek poskytovány ve 21,2% případů. Jako potřebná byla realizace této služby 
na této úrovni vnímána ve 42,7% případů [pozn. 27]. 

Služby přechodného přenocování byly na úrovni obce s rozšířenou působností či 
kraje poskytovány ve 34,9% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 63,9% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 5,7% 
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případů [pozn. 28]. Za optimálních podmínek by měly být služby přechodného ubytování 
provozovány právě na této úrovni. 

Ze zjištěných údajů je zřetelně patrná velmi nízká vybavenost (i na úrovni obce 
s rozšířenou působností, jež značně kontrastuje s nastavením relevantních normativů) a vyšší 
míra potřebnosti realizace nad udávanou vybaveností. Poměrně značné procento výskytu 
odpovědí hodnotících tento typ služeb na každé z úrovní jako zbytný (46,1% reprezentantů 
obcí s rozšířenou působností) ovšem naznačilo, že normativ pro tento typ služeb je třeba 
vnímat jako do značné míry orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto 
třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. Zároveň je ovšem zřejmé, že má-li být u 
tohoto typu služeb skutečně uplatněn princip subsidiarity, je nutné i v tomto případě 
preferovat navrhovaný model optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech. 
Udávanou míru potřebnosti je totiž třeba vnímat s určitou rezervou s ohledem na skutečnost, 
že u služeb sociální prevence (mezi něž tento typ služeb patří) nejenže početní zastoupení 
cílových skupin samotné neurčuje jejich prioritu, ale také ze samotné povahy služeb sociální 
prevence, kdy by obec měla dostatečnou kapacitou disponovat ještě před vznikem krizové či 
problémové situace a nikoli teprve v momentě, kdy je realizace tohoto typu služeb 
„objektivně“ kvantifikovatelná. 

 
T a b u l k a  346   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti služeb přechodného 
přenocování na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 21,2 42,7 nezjištěno 

 zabezpečení podmínek přežití 
 zabezpečení noclehu a základní osobní 
hygieny 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

34,9 63,9 5,7 azylové ubytovny pro 
bezdomovce 

kraj** 100,0 100,0 41,5   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.17 Poskytování pomoci v krizové situaci 

Aktivita neziskových organizací při poskytování pomoci v krizové situaci byla 
hodnocena 99,1% respondentů, další komentář byl doplněn jedním respondentem (specifikace 
poskytované služby – realizováno formou poradenství). Ve více než polovině případů nebyly 
v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech mírně převažovaly aktivity 
orgánů státní správy a samosprávy nad aktivitami neziskových organizací. 
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T a b u l k a  347   Aktivita neziskových organizací při poskytování pomoci v krizové 
situaci (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 4,4 9,3
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 17,5 37,0
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 21,1 44,4
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 4,4 9,3
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 51,7 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování pomoci v krizové situaci bylo 

uvedeno 98,2% respondentů, doplňující komentář byl uveden jedním respondentem 
(specifikace organizačního zajištění - realizace na krajské úrovni). V téměř polovině případů 
nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Přibližně ve čtvrtině z ostatních zbývajících 
obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství 
finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či 
velmi dobré. 

 
T a b u l k a  348   Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování pomoci v krizové 
situaci (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 8,8 17,9
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 9,6 19,6
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 16,7 33,9
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 11,4 23,2
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 2,6 5,4
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 49,1 
bez odpovědi 1,8 

100,0

 
K rozsahu poskytování pomoci v krizové situaci se vyjádřilo 99,1% respondentů, 

další komentář byl doplněn ve 4,4% případů. V téměř třech pětinách případů nebyl tento typ 
služeb ve spádovém území realizován vůbec, přibližně v 7,1% případů zaujímaly služby 
tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  349   Rozsah poskytování pomoci v krizové situaci (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 5,3
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 34,2
není v obci provozováno vůbec 57,8
bez odpovědi 0,9
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T a b u l k a  350   Komentáře týkající se rozsahu poskytování pomoci v krizové situaci 
(počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace služby (tísňová péče NNO, pouze v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a 
činnosti sociálního odboru, pouze pro matky s dětmi v tísni, v případě dětí a mládeže 
zprostředkování pomoci v zařízení mimo území obce.) 

3 

specifikace organizačního zajištění (řešeno ve spolupráci a organizacemi typu charita nebo 
armáda spásy) 1 

upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (služby realizuje NNO) 1 
 

Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 94,7% 
případů, další komentář uvedlo 5,3% respondentů. Ve třetině případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. V 10,3% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  351   Přiměřenost rozsahu pomoci poskytované v krizové situaci (výskyt 
odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 26,3 44,1
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 27,2 45,6

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 6,1 10,3
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,0 0,0
validní odpovědi celkem 59,6 100,0

nemá v obci uplatnění 35,1 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 5,3 

 
T a b u l k a  352   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu pomoci 
poskytované v krizové situaci (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 3
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
specifikace organizačního zajištění (služba zajištěna v jiných městech) 1

 
Rozložení respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám (59,6% respondentů), bylo značně nerovnoměrné. Nízké zastoupení 
v některých ze srovnávaných podskupin (viz pravý sloupec tabulky) vyloučilo možnost 
srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této 
skupině vybavenost za dostatečnou považovalo 10,3% respondentů [pozn. 26]. 
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T a b u l k a  353  Závislost přiměřenosti pomoci poskytované v krizové situaci na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 91,5 8,5 55,1 rozsah realizace 
značný 75,0 25,0 7,5 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,6 10,4 62,6 (N=107) 
NNO aktivnější 87,5 12,5 22,4 
NNO méně aktivní 84,6 15,4 24,3 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 16,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,7 10,3 63,6 (N=107) 
nedostatečná 96,9 3,1 30,2 
dostatečná 62,5 37,5 15,1 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 17,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,6 10,4 63,2 (N=106) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 51,7% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 31,6% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 15,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Z 49,1% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 28,1% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
16,7% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 15% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  354   Klasifikace odpovědí udávajících absenci pomoci v krizové situaci (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 31,6 15,8 0,0 4,4
výše finančních zdrojů 28,1 16,7 0,0 4,4

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat nízký a zároveň stávajícím potřebám neodpovídající rozsah 
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realizace tohoto typu služeb (50,5%) a malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly 
uplatnění ve 37,4% případů hodnocených v rámci této analýzy). 

 
T a b u l k a  355   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování pomoci v krizové situaci 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 37,4
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 50,5
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 5,6
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 4,7
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 1,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s poskytováním pomoci v krizové situaci vnímat krizový telefon, zabezpečení 
podmínek pro přežití, zabezpečení jednoho teplého jídla denně, zabezpečení ošacení, 
zabezpečení noclehu a základní osobní hygieny, linku bezpečí, poradny pro řešení krizových 
situací u dětí a poradny pro řešení krizových situací u dospělých. 

Pomoc v krizové situaci byla na úrovni obce s POU a nadřazených správních 
jednotek poskytována ve 40,4% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této 
úrovni vnímána v 62,0% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měly být na této 
úrovni provozovány krizový telefon (již na úrovni obce v samostatné působnosti), 
zabezpečení podmínek pro přežití, zabezpečení jednoho teplého jídla denně, zabezpečení 
ošacení a zabezpečení noclehu a základní osobní hygieny. 

Pomoc v krizové situaci byla na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje 
poskytována v 60,3% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni 
vnímána v 87,1% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 21,1% 
případů [pozn. 28]. Za optimálních podmínek by měly být na této úrovni provozovány linka 
bezpečí, poradny pro řešení krizových situací u dětí a poradny pro řešení krizových situací u 
dospělých. 

Skutečnost, že zde sledovaná kategorie zahrnuje služby s lišící se optimální úrovní 
realizace, poněkud komplikuje možnosti interpretace zjištěných výsledků. I přesto z nich však 
je dobře patrné poměrně významné zastoupení obcí, jež nejsou tímto typem služeb vybaveny 
vůbec (zvlášť nízká je míra vybavenosti na úrovni obce s POU, na níž by přitom měla být část 
relevantních služeb realizována), a vyšší míra potřebnosti realizace nad udávanou 
vybaveností. Poměrně značné procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ služeb na 
každé z úrovní jako zbytný (38,0% respektive 12,9%) ovšem naznačilo, že normativ pro tento 
typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto 
typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. Přesto však zjištěné 
skutečnosti dokládají, že nastavení modelového optimálního uspořádání sociálních služeb 
v regionech pravděpodobně u této kategorie služeb velice dobře odpovídá praktickým 
potřebám v oblasti, avšak značné rezervy přetrvávají v možnostech dosažení tohoto 
optimálního stavu. Souhrnně je proto možné konstatovat, že princip subsidiarity zohledněný 
v modelovém uspořádání je v případě tohoto typu služeb uplatňován s poměrně zřetelnými 
obtížemi. 
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T a b u l k a  356   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování pomoci v 
krizové situaci na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno --- krizový telefon 

obec s POU a její 
spádové území* 40,4 62,0 nezjištěno 

 zabezpečení podmínek přežití 
 zabezpečení jednoho teplého jídla 
denně 

 zabezpečení ošacení 
 zabezpečení noclehu a základní osobní 
hygieny 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

60,3 87,1 21,1 

 linka bezpečí 
 poradny pro řešení krizových situací      
u dětí  

 poradny pro řešení krizových situací      
u dospělých 

kraj** 100,0 100,0 61,2   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.18 Terapeutické komunity 

Aktivita neziskových organizací při provozování terapeutických komunit byla 
hodnocena všemi respondenty, 1,8% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem 
(specifikace organizačního zajištění [pozn. 34]). Ve více než čtyřech pětinách případů nebyly 
v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší 
aktivita neziskových organizací (v 37,5% případů tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, ve 
43,7% případů z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění 
ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  357   Aktivita neziskových organizací při provozování terapeutických 
komunit (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 5,3 37,5
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 6,1 43,7
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 2,6 18,8
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 0,0 0,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 86,0 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování terapeutických komunit bylo 

uvedeno 98,2% respondentů, doplňující komentář byl uveden jedním respondentem 
(specifikace organizačního zajištění - realizace na krajské úrovni). Ve více než čtyřech 
pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Přibližně ve třetině 
z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb 
zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno 
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jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto 
zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  358   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování terapeutických 
komunit (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 2,6 18,7
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 3,5 25,0
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 3,5 25,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 4,4 31,3
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 0,0 0,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 84,2 
bez odpovědi 1,8 

100,0

 
K rozsahu aktivit realizovaných v této oblasti se vyjádřili všichni respondenti, další 

komentář byl doplněn v 1,8% případů (specifikace organizačního zajištění [pozn. 35]). 
V 93,0% případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze ve 2,7% 
případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  359   Rozsah služeb poskytovaných v rámci terapeutických komunit (výskyt 
odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 0,9
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 4,3
není v obci provozováno vůbec 93,0
bez odpovědi 0,0

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena všemi 

respondenty, další komentář uvedlo 10,5% respondentů. Ve dvou pětinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. V 16,1% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na 
jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  360   Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb poskytovaných v rámci 
terapeutických komunit (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 21,1 77,4
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 1,8 6,5

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 2,6 9,6
výborná vybavenost službami v této oblasti 1,8 6,5
validní odpovědi celkem 27,3 100,0

nemá v obci uplatnění 63,1 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 9,6 
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T a b u l k a  361   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb 
poskytovaných v rámci terapeutických komunit (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 6
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
specifikace organizačního zajištění (v součinnosti s jinými městskými částmi, zařízení kraje, 
zařízení provozovaná jinými městy) 3

obecné hodnocení situace, okolnosti ovlivňující realizaci služby, problémy 1
 

Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 
potřebám (27,3% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 16,1% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  362   Závislost přiměřenosti služeb poskytovaných v rámci terapeutických 
komunit na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 92,9 7,1 27,2 rozsah realizace 
značný 0,0 100,0 2,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 83,9 16,1 30,1 (N=103) 
NNO aktivnější 57,1 42,9 6,8 
NNO méně aktivní 0,0 100,0 1,0 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 95,7 4,3 22,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 83,9 16,1 30,1 (N=103) 
nedostatečná 66,7 33,3 5,9 
dostatečná 25,0 75,0 3,9 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 20,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 83,9 16,1 30,4 (N=102) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 86,0% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 57,9% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 19,3% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  



 183

Z 84,2% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 58,8% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
18,4% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  363   Klasifikace odpovědí udávajících absenci terapeutických komunit (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 57,9 19,3 0,9 7,9
výše finančních zdrojů 58,8 18,4 0,0 7,0

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
69,9% případů hodnocených v rámci této analýzy). 

 
T a b u l k a  364   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
terapeutických komunit 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 69,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 25,3
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 0,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 1,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 2,9

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Terapeutické komunity byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
provozovány v 7,6% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána 
v 29,2% případů [pozn. 27]. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly terapeutické komunity 
provozovány v 10,9% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 40,0% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 11,1% 
případů [pozn. 28]. Za optimálních podmínek by mělo být právě na této úrovni poskytováno 
chráněné bydlení komunitám občanů léčících se z drogové závislosti [Průša, L. 2003: 145 - 
150]. 

Vybavenost bylo možné považovat za naprosto neuspokojivou. Potřebnost realizace 
byla vnímána jako výrazně vyšší, nicméně zůstávala nadále poměrně nízká (i na úrovni obce 
s rozšířenou působností). Poměrně značné procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ 
služeb na každé z úrovní jako zbytný (60,0% reprezentantů obcí s rozšířenou působností) 
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ovšem naznačilo, že normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry 
orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především 
z komunitních plánů obcí. Zároveň je ovšem zřejmé, že má-li být u tohoto typu služeb 
skutečně uplatněn princip subsidiarity, je nutné i v tomto případě preferovat navrhovaný 
model optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech. Udávanou míru potřebnosti je 
totiž třeba vnímat s určitou rezervou s ohledem na skutečnost, že u služeb sociální prevence 
(mezi něž tento typ služeb patří) nejenže početní zastoupení cílových skupin samotné 
neurčuje jejich prioritu, ale také ze samotné povahy služeb sociální prevence, kdy by obec 
měla dostatečnou kapacitou disponovat ještě před vznikem krizové či problémové situace a 
nikoli teprve v momentě, kdy je realizace tohoto typu služeb „objektivně“ kvantifikovatelná. 

 
T a b u l k a  365  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti terapeutických komunit na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 7,6 29,2 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

10,9 40,0 11,1 chráněné bydlení pro komunity občanů 
léčících se z drogové závislosti 

kraj** 0,0 50,0 28,7   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.19 Doléčovací programy 

Aktivita neziskových organizací při realizaci doléčovacích programů byla hodnocena 
99,1% respondentů, 1,8% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem. Ve více než 
čtyřech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech 
byla zřetelně patrná vyšší aktivita neziskových organizací (ve 44,4% případů tento typ služeb 
zajišťovaly v plné míře, ve 27,8% případů z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu 
realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  366   Aktivita neziskových organizací při realizaci doléčovacích programů 
(výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 7,0 44,4
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 4,4 27,8
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 2,6 16,7
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 1,8 11,1
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 83,3 
bez odpovědi 0,9 

100,0
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T a b u l k a  367   Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací při realizaci 
doléčovacích programů (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

specifikace poskytované služby (lůžka následné péče pro seniory) 1
specifikace organizačního zajištění (služba realizována na krajské úrovni) 1

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci doléčovacích programů bylo uvedeno 

99,1% respondentů, doplňující komentář byl uveden jedním respondentem (specifikace 
organizačního zajištění - realizace na krajské úrovni). Ve čtyřech pětinách případů nebyly 
v této oblasti realizovány žádné služby. Ve dvou pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních 
zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 
Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné považovat 
za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  368   Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci doléčovacích programů 
(výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 4,4 25,0
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 2,6 15,0
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 3,5 20,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 4,4 25,0
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 2,6 15,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 81,6 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu realizace doléčovacích programů se vyjádřili všichni respondenti, další 

komentář byl doplněn v 1,8% případů. Ve více než čtyřech pětinách případů nebyl tento typ 
služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze ve 4,4% případů zaujímaly služby tohoto 
typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  369   Rozsah realizace doléčovacích programů (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 2,6
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 9,6
není v obci provozováno vůbec 86,0
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  370   Komentáře týkající se rozsahu realizace doléčovacích programů (počty 
odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace služby (léčebné a rehabilitační středisko, toto zařízení přijímá k doléčení osoby 
po mozkových příhodách a po zlomeninách dolních končetin) 1

specifikace organizačního zajištění (služba realizována na krajské úrovni) 1
doplnění, upřesnění uvedeného hodnocení rozsahu realizace (zaujímá významné místo v 
nabídce služeb) 1
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Přiměřenost rozsahu služeb realizovaných v této oblasti byla hodnocena v 92,1% 
případů, další komentář uvedlo 8,8% respondentů. Téměř ve třech pětinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. V necelé pětině z ostatních zbývajících obcí (tj. 
z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla 
vybavenost tímto typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  371   Přiměřenost realizovaných doléčovacích programů (výskyt odpovědí 
v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 22,8 63,4
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze na 
minimální možné úrovni 7,0 19,5

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 5,3 14,7
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 2,4
validní odpovědi celkem 36,0 100,0

nemá v obci uplatnění 56,1 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,9 

 
T a b u l k a  372   Komentáře týkající se přiměřenosti realizovaných doléčovacích 
programů (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 5
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
specifikace organizačního zajištění (v součinnosti s jinými městskými částmi, zařízení kraje) 2
obecné hodnocení situace, okolnosti ovlivňující realizaci služby, problémy 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (36,0% respondentů) a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz pravý 
sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik 
na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou považovalo pouze 
17,1% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  373  Závislost přiměřenosti realizovaných doléčovacích programů na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 89,5 10,5 36,2 rozsah realizace 
značný 0,0 100,0 2,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 82,9 17,1 39,0 (N=105) 
NNO aktivnější 54,5 45,5 10,6 
NNO méně aktivní 75,0 25,0 3,8 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 96,2 3,8 25,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 82,9 17,1 39,4 (N=104) 
nedostatečná 50,0 50,0 5,7 
dostatečná 50,0 50,0 5,7 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 96,6 3,4 27,6 

všechny případy zahrnuté do analýzy 82,9 17,1 39,0 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 83,3% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 53,5% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 21,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 81,6% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 50,0% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
24,6% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin přesahující 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném 
zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a 
možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  374   Klasifikace odpovědí udávajících absenci doléčovacích programů (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 53,5 21,9 0,9 7,0
výše finančních zdrojů 50,0 24,6 0,9 6,1

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
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rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
59,0% případů hodnocených v rámci této analýzy). 

 
T a b u l k a  375  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
doléčovacích programů 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 59,0
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,9
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 32,4
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 0,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 3,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 2,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Modelové optimální uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 
150] neobsahuje samostatnou položku věnující se problematice optimálního uspořádání u 
tohoto typu služeb. Nicméně jako úzce související typ sociální služby lze vnímat azylové 
ubytování pro přechodné ubytování osob závislých na drogách nebo alkoholu. 

Doléčovací programy byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
realizovány ve 14,3% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána ve 36,7% případů [pozn. 27]. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly doléčovací programy 
realizovány v 18,8% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána 
v 49,2% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 16,2% případů 
[pozn. 28]. Za optimálních podmínek by mělo být azylové ubytování pro přechodné 
ubytování osob závislých na drogách nebo alkoholu realizováno právě na této úrovni. 

Vybavenost bylo možné považovat za naprosto neuspokojivou. Potřebnost realizace 
byla vnímána jako výrazně vyšší, nicméně zůstávala nadále poměrně nízká (i na úrovni obce 
s rozšířenou působností). Poměrně značné procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ 
služeb na každé z úrovní jako zbytný (50,8% reprezentantů obcí s rozšířenou působností) 
ovšem naznačilo, že normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry 
orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především 
z komunitních plánů obcí. Zároveň je ovšem zřejmé, že má-li být u tohoto typu služeb 
skutečně uplatněn princip subsidiarity, je nutné i v tomto případě preferovat navrhovaný 
model optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech. Udávanou míru potřebnosti je 
totiž třeba vnímat s určitou rezervou s ohledem na skutečnost, že u služeb sociální prevence 
(mezi něž tento typ služeb patří) nejenže početní zastoupení cílových skupin samotné 
neurčuje jejich prioritu, ale také ze samotné povahy služeb sociální prevence, kdy by obec 
měla dostatečnou kapacitou disponovat ještě před vznikem krizové či problémové situace a 
nikoli teprve v momentě, kdy je realizace tohoto typu služeb „objektivně“ kvantifikovatelná. 
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T a b u l k a  376  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti doléčovacích programů na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 14,3 36,7 nezjištěno . 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

18,8 49,2 16,2 
azylové ubytování pro přechodné 
ubytování osob závislých na drogách 
nebo alkoholu 

kraj** 50,0 100,0 35,4   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.20 Terénní programy v rizikových komunitách 

Aktivita neziskových organizací při realizaci terénních programů v rizikových 
komunitách byla hodnocena 99,1% respondentů, dalším komentářem odpověď doplnil jeden 
respondent (specifikace poskytované služby - na území města K-centrum, ale terénní program 
nedostačuje). Ve dvou třetinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve 
zbylých případech byla zřetelně patrná vyšší aktivita neziskových organizací (v 12,8% 
případů tento typ služeb zajišťovaly v plné míře, ve 53,9% případů z větší části), vzhledem 
k nízkému rozsahu realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze 
orientační. 

 
T a b u l k a  377   Zapojení neziskových organizací do realizace terénních programů 
v rizikových komunitách (výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 4,4 12,8
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 18,4 53,9
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 8,8 25,6
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 2,6 7,7
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 64,9 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci terénních programů v rizikových 

komunitách bylo uvedeno všemi respondenty, k otázce nebyl uveden žádný doplňující 
komentář. Ve dvou třetinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. V 15,8% 
z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb 
zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno 
jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby je toto 
zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 
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T a b u l k a  378   Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci terénních programů 
v rizikových komunitách (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 4,4 13,2
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 10,5 31,5
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 13,2 39,5
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 4,4 13,2
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 0,9 2,6
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 66,6 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
K rozsahu realizace terénních programů v rizikových komunitách se vyjádřili všichni 

respondenti, další komentář byl doplněn v 1,8% případů (specifikace poskytované služby - 
K-centrum, projekty města a NNO). Ve třech pětinách případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, pouze v necelé pětině případů zaujímaly služby tohoto 
typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  379   Rozsah realizace terénních programů v rizikových komunitách (výskyt 
odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 2,6
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 0,9
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 31,6
není v obci provozováno vůbec 64,9
bez odpovědi 0,0

 
Přiměřenost rozsahu služeb realizovaných v této oblasti byla hodnocena v 92,1% 

případů, další komentář uvedlo 7,0% respondentů. Ve dvou pětinách případů byla realizace 
této služby vnímána jako zbytná. V 8,9% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  380   Přiměřenost stávajícího rozsahu terénních programů realizovaných 
v rizikových komunitách (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 27,2 55,4
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 17,5 35,7

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 3,5 7,1
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 1,8
validní odpovědi celkem 49,1 100,0

nemá v obci uplatnění 43,0 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,9 
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T a b u l k a  381   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu terénních 
programů realizovaných v rizikových komunitách (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 5
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
specifikace organizačního zajištění (v součinnosti s jinými městskými částmi, zařízení kraje) 2
obecné hodnocení situace, okolnosti ovlivňující realizaci služby, problémy 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (49,1% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 8,9% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  382   Závislost přiměřenosti terénních programů realizovaných v rizikových 
komunitách na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 94,2 5,8 49,5 rozsah realizace 
značný 50,0 50,0 3,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 91,1 8,9 53,3 (N=105) 
NNO aktivnější 91,3 8,7 22,1 
NNO méně aktivní 90,9 9,1 10,6 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 95,2 4,8 20,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 92,7 7,3 52,9 (N=104) 
nedostatečná 92,9 7,1 26,7 
dostatečná 25,0 75,0 3,8 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 22,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 91,1 8,9 53,3 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 64,9% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 39,5% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 17,5% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 66,6% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
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nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 38,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
21,1% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a 383  Klasifikace odpovědí udávajících absenci terénních programů v rizikových 
komunitách (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 39,5 17,5 0,9 7,0
výše finančních zdrojů 38,6 21,1 0,0 7,0

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
46,7% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (46,7%). 

 
T a b u l k a  384   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
terénních programů realizovaných v rizikových komunitách 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 46,7
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 46,7
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 1,9
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 2,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 1,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 
Modelové optimální uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 

150] neobsahuje samostatnou položku věnující se problematice optimálního uspořádání u 
tohoto typu služeb. Nicméně rozhodující význam pro realizaci terénních programů 
v rizikových komunitách má skutečnost, zda obec disponuje sociálním asistentem, jemuž tato 
oblast přísluší. Jako relevantní položku v rámci tohoto modelu tak lze chápat normativ 
týkající se osoby sociálního asistenta. 

Doléčovací programy byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
realizovány ve 36,2% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 52,0% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měla obec sociálním 
asistentem disponovat právě na této úrovni. 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly doléčovací programy 
realizovány v 53,1% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána 
v 68,3% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 22,9% případů 
[pozn. 28]. 
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Vybavenost bylo možné považovat za velmi neuspokojivou. Potřebnost realizace 
byla vnímána jako výrazně vyšší, nicméně zůstávala nadále poměrně nízká (i na úrovni obce 
s POU). Poměrně značné procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ služeb jako zbytný 
(48,0% reprezentantů obcí s POU) ovšem naznačilo, že normativ (i s ohledem na odlišnou 
povahu charakteristiky sledované v rámci normativu) pro tento typ služeb je třeba vnímat jako 
do značné míry orientační. Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba 
vycházet především z komunitních plánů obcí. Zároveň je ovšem zřejmé, že koordinace 
aktivit v této oblasti do značné míry přísluší sociálním asistentům a měla by být na úrovni 
obce s POU realizována intenzivněji. 

 
T a b u l k a  385   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti terénních programů na 
typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 36,2 52,0 nezjištěno sociální asistent 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

53,1 68,3 22,9  

kraj** 50,0 100,0 51,0   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 

 
4.21 Nízkoprahové služby pro děti a mládež 

Aktivita neziskových organizací při realizaci nízkoprahových služeb pro děti a 
mládež byla hodnocena všemi respondenty, k otázce nebylo uvedeno žádné doplňující 
sdělení. Ve třech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých 
případech byla zřetelně patrná vyšší aktivita neziskových organizací (ve 22,7% případů tento 
typ služeb zajišťovaly v plné míře, v 61,4% případů z větší části). 

 
T a b u l k a  386   Zapojení neziskových organizací do realizace nízkoprahových služeb 
pro děti a mládež (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 8,8 22,7
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 23,6 61,4
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 4,4 11,4
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 1,8 4,5
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 61,4 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování nízkoprahových služeb pro děti a 

mládež bylo uvedeno 99,1% respondentů, doplňující komentář byl uveden v 1,8% případů 
(specifikace organizačního zajištění - realizace na krajské úrovni, využití služby mimo 
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město). V téměř třech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. 
Přibližně ve čtvrtině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl 
tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu 
služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  387   Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci nízkoprahových služeb 
pro děti a mládež (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 7,9 19,2
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 7,9 19,2
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 14,0 34,0
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 10,5 25,5
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 0,9 2,1
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 57,9 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu provozovaných nízkoprahových služeb pro děti a mládež se vyjádřili 

všichni respondenti, další komentář byl doplněn ve 2,6% případů. Ve třech pětinách případů 
nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze ve 14,0% případů 
zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  388  Rozsah realizovaných nízkoprahových služeb pro děti a mládež (výskyt 
odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 3,5
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 10,5
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 20,2
není v obci provozováno vůbec 65,8
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  389   Komentáře týkající se rozsahu realizovaných nízkoprahových služeb 
pro děti a mládež (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář 
četnost 
výskytu 

specifikace poskytované služby (pouze K-Centrum, které poskytuje své služby pouze dětem, 
mladistvím a dospělým od 15 let věku, NNO s pověřením k sociálně-právní ochraně dětí) 2

upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (realizuje NNO) 1
 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 95,6% 

případů, další komentář uvedlo 5,3% respondentů. Ve dvou pětinách případů byla realizace 
této služby vnímána jako zbytná. Ve jedné pětině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na 
jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  390  Přiměřenost stávajícího rozsahu provozovaných nízkoprahových služeb 
pro děti a mládež (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 22,7 41,3
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 20,2 36,5

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 11,4 20,6
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 1,6
nemá v obci uplatnění 40,4 
bez odpovědi 4,4 100,0

 
T a b u l k a  391  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu provozovaných 
nízkoprahových služeb pro děti a mládež (počty odpovědí v příslušné kategorii) 
jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 
nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1

 
Rozložení respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám (55,2% respondentů), bylo značně nerovnoměrné. Nízké zastoupení 
v některých ze srovnávaných podskupin (viz pravý sloupec tabulky) vyloučilo možnost 
srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této 
skupině vybavenost za dostatečnou považovalo 22,2% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  392   Závislost přiměřenosti realizace nízkoprahových služeb pro děti a 
mládež na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 91,5 8,5 43,1 rozsah realizace 
značný 37,5 62,5 14,7 

všechny případy zahrnuté do analýzy 77,8 22,2 57,8 (N=109) 
NNO aktivnější 64,7 35,3 31,2 
NNO méně aktivní 80,0 20,0 4,6 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 95,8 4,2 22,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 77,8 22,2 57,8 (N=109) 
nedostatečná 82,1 17,9 25,9 
dostatečná 38,5 61,5 12,0 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 95,2 4,8 19,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 77,4 22,6 57,4 (N=108) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 
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Z 61,4% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 
v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 36,0% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 20,2% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Z 57,9% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 35,1% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
17,5% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin pohybující se kolem 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o 
poměrně četném zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími 
potřebami a možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  393   Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních či týdenních pobytů 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 36,0 20,2 0,9 4,4 
výše finančních zdrojů 35,1 17,5 0,9 4,4 

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
42,2% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (39,4%). 

 
T a b u l k a  394   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
nízkoprahových služeb pro děti a mládež 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 42,2
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 39,4
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 5,5
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 3,8
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 9,1

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Základními činnostmi realizovanými nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež 
jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí [Rezidenční péče 2005]. Modelové optimální uspořádání 
sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] neobsahuje samostatnou položku 
věnující se problematice optimálního uspořádání u tohoto typu služeb ani položky, pro něž by 
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platily výše uvedené charakteristiky. V dalším textu proto bude upuštěno od srovnání 
s relevantními a souvisejícími typy služeb. 

Nízkoprahové služby pro děti a mládež byly na úrovni obce s POU a nadřazených 
správních jednotek realizovány ve 33,3% případů. Jako potřebná byla realizace tohoto typu 
služeb na této úrovni vnímána v 55,4% případů [pozn. 27]. 

Nízkoprahové služby pro děti a mládež byly na úrovni obce s rozšířenou působností 
či kraje realizovány v 51,6% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této 
úrovni vnímána v 76,2% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 
21,1% případů [pozn. 28]. 

Potřebnost realizace tohoto typu služeb teprve na úrovni obce s rozšířenou 
působností uvedly tři čtvrtiny respondentů, zatímco již na úrovni obce s POU by tento typ 
služeb jako potřebný vnímala přibližně pětina respondentů. Tato skutečnost, stejně jako 
stávající stupeň vybavenosti (důležitý vzhledem k možnostem odhadu reálných možností 
naplnění normativu v praxi) nejvýrazněji svědčila pro volbu obce s rozšířenou působností při 
stanovení modelového optimálního uspořádání pro tento typ služeb. Nicméně normativ pro 
tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační s ohledem na poměrně 
významný počet případů, kdy byla realizace tohoto typu služeb vnímána jako zbytná (23,8%). 
Při rozhodování o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především 
z komunitních plánů obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že konstatování potřebnosti realizace 
tohoto typu služeb výrazně převyšovalo stávající míru vybavenosti, lze rovněž očekávat 
existenci výraznějších potíží při úsilí o naplnění optimálního stavu a snaze o účinné uplatnění 
principu subsidiarity. 

 
T a b u l k a  395  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti nízkoprahových služeb pro 
děti a mládež na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 33,3 55,4 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

51,6 76,2 21,1  

kraj** 50,0 100,0 54,5   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.22 Kontaktní centra pro uživatele drog 

Aktivita neziskových organizací při provozování kontaktních center byla hodnocena 
99,1% respondentů, dalším komentářem odpověď doplnil jeden respondent (specifikace 
poskytované služby - uvedení měst disponujících tímto typem služeb). V téměř tří pětinách 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla zřetelně 
patrná vyšší aktivita neziskových organizací (v polovině případů tento typ služeb zajišťovaly 
v plné míře, ve třetině případů z větší části). 
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T a b u l k a  396   Aktivita neziskových organizací při provozování kontaktních center 
(výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 20,2 50,0
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 13,2 32,6
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 8,7
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 3,5 8,7
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 58,7 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provoz kontaktních center bylo uvedeno 

v 97,4% případů, doplňující komentář byl uveden jedním respondentem (specifikace 
organizačního zajištění - realizace na krajské úrovni). Ve třech pětinách případů nebyly v této 
oblasti realizovány žádné služby. Ve dvou pětinách z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na 
jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů 
dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  397  Hodnocení výše finančních zdrojů na provoz kontaktních center (výskyt 
odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 4,4 11,9
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 6,1 16,7
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 10,5 28,6
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 13,3 35,7
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 2,6 7,1
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 60,5 
bez odpovědi 2,6 

100,0

 
K rozsahu aktivit služeb zajišťovaných kontaktními centry se vyjádřili všichni 

respondenti, další komentář byl doplněn ve 2,6% případů. Ve třech pětinách případů nebyl 
tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze ve 14,0% případů zaujímaly 
služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  398  Rozsah služeb zajišťovaných kontaktními centry (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 2,6
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 11,4
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 24,6
není v obci provozováno vůbec 61,4
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  399  Komentáře týkající se rozsahu služeb zajišťovaných kontaktními centry 
(počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace organizačního zajištění (spolupráce s NNO a dotace pro ni, využití služeb jiné obce) 2 
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (NNO) 1 

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,9% 

případů, další komentář uvedlo 7,9% respondentů. Ve dvou pětinách případů byla realizace 
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této služby vnímána jako zbytná. Ve třetině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  400   Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb zajišťovaných kontaktními 
centry (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 17,5 32,8
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 17,5 32,8

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 15,9 29,5
výborná vybavenost službami v této oblasti 2,6 4,9
validní odpovědi celkem 53,5 100,0

nemá v obci uplatnění 40,4 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 6,1 

 

 
T a b u l k a  401   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb 
zajišťovaných kontaktními centry (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
specifikace organizačního zajištění (spolupráce s NNO, spolupráce s institucí v jiném spádovém 
území - nákup služeb) 2

 
Rozložení respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám (53,5% respondentů), bylo značně nerovnoměrné. Nízké zastoupení 
v některých ze srovnávaných podskupin (viz pravý sloupec tabulky) vyloučilo možnost 
srovnání vlivu jednotlivých sledovaných charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této 
skupině vybavenost za dostatečnou považovalo 34,4% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  402   Závislost přiměřenosti služeb zajišťovaných kontaktními centry na 
dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 84,4 15,6 42,1 rozsah realizace 
značný 12,5 87,5 15,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 65,6 34,4 57,0 (N=107) 
NNO aktivnější 50,0 50,0 34,0 
NNO méně aktivní 66,7 33,3 5,7 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 94,7 5,3 17,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 65,6 34,4 57,5 (N=106) 
nedostatečná 71,4 28,6 20,2 
dostatečná 27,8 72,2 17,3 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 94,7 5,3 18,3 

všechny případy zahrnuté do analýzy 65,5 34,5 55,8 (N=104) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 58,7% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 36,8% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 15,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Z 60,5% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 38,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
15,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin na úrovni 15% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném 
zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a 
možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  403   Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních či týdenních pobytů 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 36,8 15,8 0,9 5,3
výše finančních zdrojů 38,6 15,8 0,9 5,3

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
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43,0% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (35,6%). 

 
T a b u l k a  404   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u služeb 
zajišťovaných kontaktními centry 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 43,0
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 35,6
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 1,9
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 6,5
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 13,0

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Kontaktní centra byla na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
provozována ve 40,0% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni 
vnímána v 56,6% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek by měla být na této úrovni 
realizována jak samotná pečovatelská služba, tak další související typy služeb (pomoc v péči 
o domácnost a o občana, jídelny pro důchodce). 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byla kontaktní centra provozována 
v 60,9% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána v 77,4% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace ve 21,6% případů [pozn. 
28]. Za optimálních podmínek by měla být kontaktní centra provozována právě na této úrovni 
[Průša, L. 2003: 145 - 150]. 

Míra vybavenosti naznačuje, že kontaktní centra jsou v současnosti provozována již 
v poměrně značném rozsahu. Potřebnost realizace této služby však stávající míru vybavenosti 
nadále zřetelně přesahovala. Významné procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ 
služeb jako zbytný (22,6% reprezentantů obcí s rozšířenou působností) ovšem naznačilo, že 
normativ pro tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační. Při rozhodování 
o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. 
Přesto však zjištěné skutečnosti dokládají, že nastavení modelového optimálního uspořádání 
sociálních služeb v regionech pravděpodobně u této kategorie služeb velice dobře odpovídá 
praktickým potřebám v oblasti a ve značné části příslušných obcí je tento typ služeb také 
realizován. Souhrnně je proto možné konstatovat, že princip subsidiarity zohledněný 
v modelovém uspořádání je v případě tohoto typu služeb uplatňován relativně úspěšně. 
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T a b u l k a  405   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti služeb zajišťovaných 
kontaktními centry na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 40,0 56,6 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

60,9 77,4 21,6 nízkoprahové středisko pro osoby závislé 
na drogách 

kraj** 100,0 100,0 55,7   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.23 Nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší 

Aktivita neziskových organizací při provozování nízkoprahových center pro osoby 
bez přístřeší byla hodnocena všemi respondenty, dalším komentářem byla odpověď doplněna 
jedním respondentem (uvedení konkrétní organizace - Charita, Poradna Senior). Ve více než 
čtyřech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech 
byla patrná vyšší aktivita neziskových organizací (v 36,8% případů tento typ služeb 
zajišťovaly v plné míře, v 31,6% případů z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu realizace 
této služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  406   Aktivita neziskových organizací při provozování nízkoprahových 
centrech pro osoby bez přístřeší (výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 6,1 36,8
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 5,3 31,6
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 21,1
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 1,8 10,5
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 83,3 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů provozování nízkoprahových center pro osoby bez 

přístřeší bylo uvedeno 99,1% respondentů, doplňující komentář k otázce neuvedl žádný 
respondent. Ve více než čtyřech pětinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné 
služby. Přibližně v polovině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém 
území byl tento typ služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci 
tohoto typu služeb vnímáno jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu 
realizace této služby je toto zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 
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T a b u l k a  407   Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování nízkoprahových 
center pro osoby bez přístřeší (výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 5,3 35,3
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 1,8 11,8
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 2,6 17,6
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 3,5 23,5
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 1,8 11,8
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 84,1 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu služeb poskytovaných v nízkoprahových centrech pro osoby bez přístřeší 

se vyjádřilo 99,1% respondentů, další komentář byl doplněn v 1,8% případů. Ve více než 
čtyřech pětinách případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území realizován vůbec, pouze 
ve 3,5% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  408 Rozsah služeb poskytovaných v nízkoprahových centrech pro osoby bez 
přístřeší (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 0,0 
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 3,5 
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 8,8 
není v obci provozováno vůbec 86,8 
bez odpovědi 0,9 

 
T a b u l k a  409 Komentáře týkající se rozsahu služeb poskytovaných v nízkoprahových 
centrech pro osoby bez přístřeší (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace organizačního zajištění (spolupráce s NNO a dotace pro ni, využití služeb jiné obce) 2
upřesnění zapojení NNO a státní správy/samosprávy (NNO - poradna Senior) 1

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 91,2% 

případů, další komentář uvedlo 7,9% respondentů. V necelých třech pětinách případů byla 
realizace této služby vnímána jako zbytná. Ve 12,5% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, 
na jejichž spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto 
typem služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  410 Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb poskytovaných v nízkoprahových 
centrech pro osoby bez přístřeší (výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 27,2 77,5
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 3,5 10,0

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 4,4 12,5
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,0 0,0
validní odpovědi celkem 35,1 100,0

nemá v obci uplatnění 56,1 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 8,8 
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T a b u l k a  411   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb 
poskytovaných v nízkoprahových centrech pro osoby bez přístřeší (počty odpovědí 
v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
upřesnění realizované služby (tyto osoby mohou navštěvovat Poradnu Senior) 1
specifikace organizačního zajištění (služba zajištěna v součinnosti s jinými obcemi) 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (35,1% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 12,5% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  412  Závislost přiměřenosti služeb poskytovaných v nízkoprahových centrech 
pro osoby bez přístřeší na dalších charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 94,4 5,6 34,6 rozsah realizace 
značný 25,0 75,0 3,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 87,5 12,5 38,5 (N=104) 
NNO aktivnější 55,6 44,4 8,7 
NNO méně aktivní 80,0 20,0 4,8 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 25,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 87,5 12,5 38,5 (N=104) 
nedostatečná 83,3 16,7 5,8 
dostatečná 40,0 60,0 4,9 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 27,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 89,7 10,3 37,9 (N=103) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Z 83,3% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 52,6% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 22,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  
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Z 84,1% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 51,8% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
24,6% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin přesahující 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném 
zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a 
možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  413   Klasifikace odpovědí udávajících absenci nízkoprahových center pro 
osoby bez přístřeší (% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 52,6 22,8 0,0 7,9
výše finančních zdrojů 51,8 24,6 0,0 7,9

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiku 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
61,5% případů hodnocených v rámci této analýzy). 

 
T a b u l k a  414   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u služeb 
poskytovaných v nízkoprahových centrech pro osoby bez přístřeší 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 61,5
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 32,8
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 1,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 1,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 2,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Jako relevantní či související typy služeb klasifikované v rámci modelového 
optimálního uspořádání sociálních služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] lze 
v souvislosti s provozováním nízkoprahových center pro osoby bez přístřeší vnímat 
zabezpečení podmínek pro přežití, zabezpečení jednoho teplého jídla denně a zabezpečení 
noclehu a základní osobní hygieny. 

Nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší byla na úrovni obce s POU a 
nadřazených správních jednotek provozována ve 12,5% případů. Jako potřebná byla realizace 
těchto služeb na této úrovni vnímána ve 38,1% případů [pozn. 27]. Za optimálních podmínek 
by měly být na této úrovni realizovány všechny výše uvedené typy služeb. 

Nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší byla na úrovni obce s rozšířenou 
působností či kraje provozována ve 20,6% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb 
na této úrovni vnímána v 54,1% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost 
realizace ve 11,1% případů [pozn. 28]. 
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Vybavenost bylo možné považovat za naprosto neuspokojivou. Potřebnost realizace 
byla vnímána jako výrazně vyšší, nicméně zůstávala nadále poměrně nízká (na úrovni obce 
s POU). Vysoké procento výskytu odpovědí hodnotících tento typ služeb na každé z úrovní 
jako zbytný (61,9% reprezentantů obcí s rozšířenou působností) ovšem naznačilo, že normativ 
pro tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační. Při rozhodování o 
realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. 
Zároveň je ovšem zřejmé, že má-li být u tohoto typu služeb skutečně uplatněn princip 
subsidiarity, je nutné i v tomto případě preferovat navrhovaný model optimálního uspořádání 
sociálních služeb v regionech. Udávanou míru potřebnosti je totiž třeba vnímat s určitou 
rezervou s ohledem na skutečnost, že u služeb sociální prevence (mezi něž tento typ služeb 
patří) nejenže početní zastoupení cílových skupin samotné neurčuje jejich prioritu, ale také ze 
samotné povahy služeb sociální prevence, kdy by obec měla dostatečnou kapacitou 
disponovat ještě před vznikem krizové či problémové situace a nikoli teprve v momentě, kdy 
je realizace tohoto typu služeb „objektivně“ kvantifikovatelná. 

 
T a b u l k a  415   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti služeb poskytovaných 
v nízkoprahových centrech pro osoby bez přístřeší na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 12,5 38,1 nezjištěno 

 zabezpečení podmínek přežití 
 zabezpečení jednoho teplého jídla 
denně 

 zabezpečení noclehu a základní osobní 
hygieny 

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

20,6 54,1 11,1  

kraj** 100,0 100,0 36,8   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.24 Služby sociální rehabilitace 

Aktivita neziskových organizací při realizaci služeb sociální rehabilitace byla 
hodnocena všemi respondenty, dalším komentářem byla odpověď doplněna jedním 
respondentem (uvedení konkrétní organizace - Charita, Poradna Senior). Ve čtyřech pětinách 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla zřetelně 
patrná vyšší aktivita neziskových organizací (v 8,3% případů tento typ služeb zajišťovaly 
v plné míře, v 58,3% případů z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby 
je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 
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T a b u l k a  416  Aktivita neziskových organizací při realizaci služeb sociální rehabilitace 
(výskyt odpovědí v %) 

zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní 
% 

plně pokryto službami nestátních subjektů 1,8 8,3
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 12,3 58,3
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 16,7
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 3,5 16,7
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 78,9 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování služeb sociální rehabilitace bylo 

uvedeno 99,1% respondentů, doplňující komentář k otázce nebyl uveden žádným 
respondentem. Ve třech čtvrtinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. 
V 15,4% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ 
služeb zajištěn) bylo množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb 
vnímáno jako dostačující či velmi dobré. Vzhledem k nízkému rozsahu realizace této služby 
je toto zjištění ovšem potřebné považovat za čistě orientační. 

 
T a b u l k a  417   Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci služeb sociální 
rehabilitace (výskyt odpovědí v %) 

hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní 
% 

naprosto nedostačují 6,1 26,9
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 7,0 30,8
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 6,1 26,9
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 3,5 15,4
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 0,0 0,0
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 76,4 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu realizace služeb sociální rehabilitace se vyjádřilo 99,1% respondentů, 

další komentář byl doplněn v 1,8% případů (specifikace služby - poradna Senior Charita, 
pouze rehabilitační ústav v jiné obci). Ve třech čtvrtinách případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, pouze ve 2,7% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi 
aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  418   Rozsah realizace služeb sociální rehabilitace (výskyt odpovědí v %) 
rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 0,9
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 1,8
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 19,3
není v obci provozováno vůbec 77,2
bez odpovědi 0,9

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 93,0% 

případů, další komentář uvedlo 6,1% respondentů. V polovině případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. V 8,4% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  419   Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb sociální rehabilitace (výskyt 
odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 28,9 68,8
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 9,7 22,8

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 2,6 6,3
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 2,1
validní odpovědi celkem 42,1 100,0

nemá v obci uplatnění 50,9 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,0 

 
T a b u l k a  420   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb sociální 
rehabilitace (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
upřesnění realizované služby (tyto osoby mohou navštěvovat Poradnu Senior) 1

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (42,1% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 8,4% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 
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T a b u l k a  421   Závislost přiměřenosti služeb sociální rehabilitace na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 93,5 6,5 43,4 rozsah realizace 
značný 50,0 50,0 1,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 91,7 8,3 45,3 (N=106) 
NNO aktivnější 91,7 8,3 11,3 
NNO méně aktivní 71,4 28,6 6,6 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 96,6 3,4 27,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 91,7 8,3 45,3 (N=106) 
nedostatečná 82,4 17,6 16,2 
dostatečná 100,0 0,0 3,8 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 96,3 3,7 25,7 

všechny případy zahrnuté do analýzy 91,7 8,3 45,7 (N=105) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 78,9% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 46,5% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 24,6% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 76,4% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 45,6% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
22,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin přesahující 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném 
zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a 
možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  422   Klasifikace odpovědí udávajících absenci služeb sociální rehabilitace 
(% z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 46,5 24,6 0,9 7,0
výše finančních zdrojů 45,6 22,8 0,9 7,0

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
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53,9% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (40,7%). 

 
T a b u l k a  423   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u služeb 
sociální rehabilitace 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 53,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,9
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 40,7
realizováno ve velkém rozsahu, ale nedostatečně 0,9
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 2,8
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 0,8

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Základními činnostmi realizovanými v rámci služeb sociální rehabilitace jsou 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí a nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností [Rezidenční péče 2005]. Modelové optimální uspořádání sociálních služeb 
v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] neobsahuje samostatnou položku věnující se 
problematice optimálního uspořádání u tohoto typu služeb ani položky, pro něž by platily 
výše uvedené charakteristiky. V dalším textu proto bude vypuštěno srovnání s relevantními a 
souvisejícími typy služeb. 

Služby sociální rehabilitace byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních 
jednotek realizovány ve 22,1% případů. Jako potřebná byla realizace tohoto typu služeb na 
této úrovni vnímána ve 43,9% případů [pozn. 27]. 

Služby sociální rehabilitace byly na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje 
realizovány ve 34,9% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni 
vnímána v 60,7% případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 16,2% 
případů [pozn. 28]. 

Potřebnost realizace tohoto typu služeb teprve na úrovni obce s rozšířenou 
působností uvedly tři pětiny respondentů, zatímco již na úrovni obce s POU by tento typ 
služeb jako potřebný vnímal pouze každý šestý respondent. Tato skutečnost, stejně jako 
stávající stupeň vybavenosti (důležitý vzhledem k možnostem odhadu reálných možností 
naplnění normativu v praxi) nejvýrazněji svědčila pro volbu obce s rozšířenou působností při 
stanovení modelového optimálního uspořádání pro tento typ služeb. Nicméně normativ pro 
tento typ služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační s ohledem na významný počet 
případů, kdy byla realizace tohoto typu služeb vnímána jako zbytná (39,3%). Při rozhodování 
o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že konstatování potřebnosti realizace tohoto typu služeb výrazně 
převyšovalo stávající míru vybavenosti, lze rovněž očekávat existenci výraznějších potíží při 
úsilí o naplnění optimálního stavu a snaze o účinné uplatnění principu subsidiarity. 
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T a b u l k a  424  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti služeb sociální rehabilitace 
na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 22,1 43,9 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

34,9 60,7 16,2  

kraj** 50,0 50,0 43,8   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.25 Služby rané péče 

Aktivita neziskových organizací při realizaci služeb rané péče byla hodnocena všemi 
respondenty, 1,8% respondentů doplnilo odpověď dalším komentářem. Ve třech čtvrtinách 
případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla zřetelně 
patrná vyšší aktivita neziskových organizací (v 28,6% případů tento typ služeb zajišťovaly 
v plné míře, ve 46,4% případů z větší části), vzhledem k nízkému rozsahu realizace této 
služby je toto zjištění ovšem potřebné vnímat jako pouze orientační. 

 
T a b u l k a  425   Aktivita neziskových organizací při realizaci služeb rané péče (výskyt 
odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 7,0 28,6
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 11,4 46,4
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 3,5 14,3
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 2,7 10,7
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 75,4 
bez odpovědi 0,0 

100,0

 
T a b u l k a  426   Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací při realizaci 
služeb rané péče (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace organizačního zajištění (služba realizována na krajské úrovni) 1
uvedení konkrétní organizace (Charita, Poradna Senior) 1

 
Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování služeb rané péče bylo uvedeno 

97,4% respondentů, doplňující komentář byl uveden v 1,8% případů (specifikace 
organizačního zajištění - realizace na krajské úrovni, obec na službu nepřispívá). Ve třech 
čtvrtinách případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. Ve třetině z ostatních 
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zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo 
množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako 
dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  427  Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci služeb rané péče (výskyt 
odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 2,6 11,1
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 5,3 22,3
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 7,9 33,3
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 6,1 25,9
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 1,8 7,4
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 73,7 
bez odpovědi 2,6 

100,0

 
K rozsahu poskytovaných služeb rané péče se vyjádřilo 98,2% respondentů, další 

komentář byl doplněn v 1,8% případů (specifikace služby - terénní program NNO, poradna 
Senior, Charita). Ve třech čtvrtinách případů nebyl tento typ služeb ve spádovém území 
realizován vůbec, pouze v 6,2% případů zaujímaly služby tohoto typu mezi aktivitami obce 
značný prostor. 

 
T a b u l k a  428   Rozsah realizace služeb rané péče (výskyt odpovědí v %) 

rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 1,8
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 4,4
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 15,7
není v obci provozováno vůbec 76,3
bez odpovědi 1,8

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 92,1% 

případů, další komentář uvedlo 7,0% respondentů. V polovině případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. V necelé pětině z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 

 
T a b u l k a  429  Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb rané péče (výskyt odpovědí 
v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 19,3 46,8
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 14,9 36,2

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 6,1 14,9
výborná vybavenost službami v této oblasti 0,9 2,1
validní odpovědi celkem 41,2 100,0

nemá v obci uplatnění 50,9 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 7,9 
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T a b u l k a  430   Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb rané 
péče (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

nedostatek financí 1
služba není provozována - bez specifikace 4
služba není provozována vzhledem k nízké či neexistující poptávce 1
specifikace organizačního zajištění (služby poskytuje NNO, spolupráce s NNO) 2

 
Počet respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb aktuálním 

potřebám (41,2% respondentů), a jejich nízké zastoupení v některých podskupinách (viz 
pravý sloupec tabulky) vylučovaly možnost srovnání vlivu jednotlivých sledovaných 
charakteristik na vnímání přiměřenosti. V celé této skupině vybavenost za dostatečnou 
považovalo pouze 17,0% respondentů [pozn. 26]. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). Případy, 
kdy nebyly tyto služby realizovány, je proto potřebné zhodnotit v kontextu celého vzorku a 
nikoli odděleně v závislosti na hodnocení potřeby realizovat je. 

 
T a b u l k a  431   Závislost přiměřenosti služeb rané péče na dalších charakteristikách 
služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízký 95,1 4,9 39,4 rozsah realizace 
značný 0,0 100,0 5,8 

všechny případy zahrnuté do analýzy 83,0 17,0 45,2 (N=104) 
NNO aktivnější 70,0 30,0 19,0 
NNO méně aktivní 66,7 33,3 5,7 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 20,0 

všechny případy zahrnuté do analýzy 83,0 17,0 44,8 (N=105) 
nedostatečná 80,0 20,0 14,6 
dostatečná 44,4 55,6 8,7 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 100,0 0,0 21,4 

všechny případy zahrnuté do analýzy 82,6 17,4 44,7 (N=103) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 75,4% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 49,1% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 18,4% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 73,7% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 47,4% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
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19,3% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány 
žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Odpovědi v obou těchto otázkách se poněkud odlišují, což vypovídá o určitých 
inkonzistencích v odpovědích respondentů, nicméně zastoupení posledně jmenovaných 
skupin blížící se 20% lze chápat jako velice závažnou skutečnost - svědčí o poměrně četném 
zastoupení obcí charakterizovaných hlubokým nesouladem mezi existujícími potřebami a 
možnostmi jejich uspokojení u tohoto typu služeb. 

 
T a b u l k a  432   Klasifikace odpovědí udávajících absenci služeb rané péče (% z celého 
sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi

účast nestátních neziskových organizací 49,1 18,4 0,0 7,9
výše finančních zdrojů 47,4 19,3 0,0 7,0

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat malou potřebu uplatnění tohoto typu služeb (neměly uplatnění ve 
53,9% případů hodnocených v rámci této analýzy) a nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb (37,5%). 

 
T a b u l k a  433   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u služeb 
rané péče 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 53,9
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 1,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 37,5
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 0,0
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 1,9
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 5,7

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Základními činnostmi realizovanými v rámci rané péče jsou výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické aktivity a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí [Rezidenční péče 2005]. Modelové optimální uspořádání sociálních 
služeb v regionech [Průša, L. 2003: 145 - 150] neobsahuje samostatnou položku věnující se 
problematice optimálního uspořádání u tohoto typu služeb ani položky, pro něž by platily 
výše uvedené charakteristiky. V dalším textu proto bude vypuštěno srovnání s relevantními a 
souvisejícími typy služeb. 

Služby rané péče byly na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek 
realizovány ve 21,4% případů. Jako potřebná byla realizace tohoto typu služeb na této úrovni 
vnímána ve 42,3% případů [pozn. 27]. 

Služby rané péče byly na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje realizovány ve 
33,9% případů. Jako potřebná byla realizace těchto služeb na této úrovni vnímána v 61,7% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 10,8% případů [pozn. 28]. 



 215

Potřebnost realizace tohoto typu služeb teprve na úrovni obce s rozšířenou 
působností uvedly tři pětiny respondentů, zatímco již na úrovni obce s POU by tento typ 
služeb jako potřebný vnímala desetina respondentů. Tato skutečnost, stejně jako stávající 
stupeň vybavenosti (důležitý vzhledem k možnostem odhadu reálných možností naplnění 
normativu v praxi) nejvýrazněji svědčila pro volbu obce s rozšířenou působností při stanovení 
modelového optimálního uspořádání pro tento typ služeb. Nicméně normativ pro tento typ 
služeb je třeba vnímat jako do značné míry orientační s ohledem na poměrně významný počet 
případů, kdy byla realizace tohoto typu služeb vnímána jako zbytná (38,3%). Při rozhodování 
o realizaci tohoto typu služeb je proto třeba vycházet především z komunitních plánů obcí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že konstatování potřebnosti realizace tohoto typu služeb výrazně 
převyšovalo stávající míru vybavenosti, lze rovněž očekávat existenci výraznějších potíží při 
úsilí o naplnění optimálního stavu a snaze o účinné uplatnění principu subsidiarity. 

 
T a b u l k a  434   Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti služeb rané péče na typu 
správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno ---   

obec s POU a její 
spádové území* 21,4 42,3 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

33,9 61,7 10,8  

kraj** 100,0 100,0 41,1   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
4.26 Poradenské služby 

Aktivita neziskových organizací při poskytování poradenských služeb byla 
hodnocena všemi respondenty, další komentář nebyl uveden žádným respondentem. Ve 
čtvrtině případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby, ve zbylých případech byla 
zřetelně patrná vyšší aktivita orgánů státní správy a samosprávy (v polovině případů tento typ 
služeb zajišťovaly v plné míře, ve čtvrtině z větší části). 

 
T a b u l k a  435   Aktivita neziskových organizací při poskytování poradenských služeb 
(výskyt odpovědí v %) 
zapojení neziskových organizací při realizaci služeb příslušného typu výskyt validní % 
plně pokryto službami nestátních subjektů 2,6 3,4
v oblasti aktivněji působí nestátní subjekty 14,0 18,4
v oblasti aktivněji působí orgány státní správy a samosprávy 37,8 49,4
oblast plně pokryta službami zajišťovanými činností orgánů st. správy a samosprávy 21,9 28,8
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 23,7 
bez odpovědi 0,0 

100,0
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Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování poradenských služeb bylo 
uvedeno v 99,1% případů, doplňující komentář nebyl uveden žádným respondentem. Ve více 
než pětině případů nebyly v této oblasti realizovány žádné služby. V 56,4% z ostatních 
zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž spádovém území byl tento typ služeb zajištěn) bylo 
množství finančních zdrojů dostupných na realizaci tohoto typu služeb vnímáno jako 
dostačující či velmi dobré. 

 
T a b u l k a  436  Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování poradenských služeb 
(výskyt odpovědí v %) 
hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování příslušného typu služeb výskyt validní % 
naprosto nedostačují 5,3 6,9
umožňují uspokojit identifikované potřeby ve velmi omezeném rozsahu 9,6 12,6
umožňují uspokojení potřeb pouze na minimální možné úrovni 18,4 24,1
umožňují zajištění potřeb v dostatečném rozsahu 26,3 34,5
umožňují zajištění potřeb na velmi dobré úrovni 16,7 21,9
v této oblasti nejsou v obci realizovány žádné služby 22,8 
bez odpovědi 0,9 

100,0

 
K rozsahu poskytování poradenských služeb se vyjádřili všichni respondenti, další 

komentář byl doplněn ve 4,4% případů. V jedné pětině případů nebyl tento typ služeb ve 
spádovém území realizován vůbec, ve třetině případů zaujímaly služby tohoto typu mezi 
aktivitami obce značný prostor. 

 
T a b u l k a  437   Rozsah poskytovaných poradenských služeb (výskyt odpovědí v %) 

rozsah realizace příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt 
má pro obec zásadní význam 5,3
má v rámci komplexu soc. služeb realizovaných v obci významné místo 28,1
doplňuje spektrum služeb realizovaných v obci 44,7
není v obci provozováno vůbec 21,9
bez odpovědi 0,0

 
T a b u l k a  438   Komentáře týkající se rozsahu poskytovaných poradenských služeb 
(počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost 
výskytu 

specifikace služby (sociálně právní poradenství, psychologické poradenství) 1
specifikace organizačního zajištění (provozováno prostřednictvím odboru sociálního a 
částečně nestátní neziskové organizace, poradna není v obci zřízena, pouze poradenství na 
úřadech, občanská poradna chybí, poradenství sociálními pracovníky odboru zdravot. a soc. 
věcí MěÚ daného předpisy o soc. zabezpečení, poradenství pro TZP ve spolupráci s další obcí, 
konzultační dny na MěÚ včetně prodeje pomůcek, poradenské služby pro zdravotně postižené 
poskytované pracovníky soc. odboru a Sdružení zdravotně postižených osob) 

4

 
Přiměřenost rozsahu služeb poskytovaných v této oblasti byla hodnocena v 95,6% 

případů, další komentář uvedlo 3,5% respondentů. Ve 14,0% případů byla realizace této 
služby vnímána jako zbytná. V 54,8% z ostatních zbývajících obcí (tj. z obcí, na jejichž 
spádovém území byl tento typ služeb vnímán jako potřebný) byla vybavenost tímto typem 
služeb vnímána jako dostatečná nebo výborná. 
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T a b u l k a  439   Přiměřenost stávajícího rozsahu poskytovaných poradenských služeb 
(výskyt odpovědí v %) 
přiměřenost příslušného typu služeb ve spádovém území obce výskyt validní % 
provozované služby nedostačují 12,3 15,1
vybavenost službami v této oblasti umožňuje uspokojit stávající potřeby pouze 
na minimální možné úrovni 24,6 30,1

dostatečná vybavenost službami v této oblasti 36,8 45,2
výborná vybavenost službami v této oblasti 7,9 9,6
validní odpovědi celkem 81,6 100,0

nemá v obci uplatnění 14,0 přiměřenosti rozsahu realizace nehodnocena 
bez odpovědi 4,4 

 
T a b u l k a  440  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu poskytovaných 
poradenských služeb (počty odpovědí v příslušné kategorii) 

jiné hodnocení, doplňující komentář četnost výskytu 

služba není provozována - bez specifikace 1
služba není provozována i přes potřebnost realizace 1
specifikace organizačního zajištění (občanské poradny v různých městech, realizace pouze 
v rámci Odboru sociální péče ÚMČ - poradny nejsou provozovány) 2

 
U 81,6% respondentů, kteří se vyjádřili k přiměřenosti realizovaných služeb 

aktuálním potřebám, byla dále sledována souvislost mezi uvedenou odpovědí a zapojením 
neziskových organizací, hodnocením množství finančních prostředků a rozsahem realizace. 
Možnosti realizace těchto služeb v dostatečné míře (v celé této skupině 54,8% případů 
[pozn. 26]) byly nejvýrazněji ovlivněny rozsahem realizace, výrazný vliv mělo rovněž 
množství finančních prostředků. V závislosti na aktivitě neziskových organizací, respektive 
na aktivitě orgánů státní správy a samosprávy nebyly zaznamenány výraznější rozdíly. 

Jako neuspokojivá byla vybavenost hodnocena respondenty, kteří se ji rozhodli 
zhodnotit i přesto, že v této oblasti nebyly realizovány žádné služby. Větší část respondentů 
z této skupiny však konstatovala, že tyto služby nemají v obci uplatnění (viz dále). V kontextu 
celého souboru i skupiny respondentů uvádějících, že tyto služby nemají v obci uplatnění, tak 
byl výskyt odpovědí s negativním hodnocením okrajový. 
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T a b u l k a  441   Závislost přiměřenosti poskytovaných poradenských služeb na dalších 
charakteristikách služby (výskyt odpovědí v %) 

    

obec je službou 
vybavena 

nedostatečně 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
vybavena 
dostatečně 
(dostatečná 
kapacita) 

počet případů 
obsahujících 
hodnocení 

vybavenosti* 

nízká 69,6 30,4 51,4 priorita 
značná 8,1 91,9 33,9 

všechny případy zahrnuté do analýzy 45,2 54,8 85,3 (N=109) 
NNO aktivnější 31,6 68,4 17,4 
NNO méně aktivní 42,9 57,1 57,8 účast nestátních 

neziskových organizací služba není 
realizována vůbec 81,8 18,2 10,1 

všechny případy zahrnuté do analýzy 45,2 54,8 85,3 (N=109) 
nedostatečná 60,6 39,4 30,6 
dostatečná 22,9 77,1 44,4 výše finančních zdrojů 
služba není 
realizována vůbec 90,9 9,1 10,2 

všechny případy zahrnuté do analýzy 44,6 55,4 85,2 (N=108) 

* Jde o procento z celkového počtu případů, v nichž byla odpověď uvedena u obou sledovaných otázek zároveň 
(přiměřenost x rozsah realizace / zapojení nestátních neziskových organizací / výše finančních zdrojů). 

 
Ze 23,7% respondentů, kteří při hodnocení aktivity neziskových organizací uvedli, že 

v této oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto 
služby nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 12,3% respondentů z celého zkoumaného 
vzorku. Podle 7,9% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly 
realizovány žádné služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná.  

Ze 22,8% respondentů, kteří při hodnocení výše finančních zdrojů uvedli, že v této 
oblasti nejsou realizovány žádné služby, jich nejpočetnější skupina uvedla, že tyto služby 
nemají v obci uplatnění. Jednalo se o 11,4% respondentů z celého zkoumaného vzorku. Podle 
8,8% respondentů z celého sledovaného vzorku ovšem v této oblasti nebyly realizovány žádné 
služby, ačkoliv vybavenost nebyla dostatečná. 

Uvedené odpovědi dokládají, že ve většině obcí, v nichž nedochází k realizaci této 
služby, není tato skutečnost v rozporu se stávajícími potřebami a pouze v nevelkém (avšak 
ještě stále nikoli zanedbatelném) počtu případů je absence této služby závažnějším 
problémem.  

 
T a b u l k a  442   Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů důchodců (% 
z celého sledovaného vzorku) 

otázka, v níž je uvedeno, že nedochází 
k realizaci žádných služeb v této oblasti 

nemá v obci 
uplatnění 

obec je službou 
nedostatečně 

vybavena 
(kapacita 

nedostačuje) 

obec je službou 
dostatečně 
vybavena 

(dostatečná 
kapacita) 

chybějící 
odpovědi 

účast nestátních neziskových organizací 12,3 7,9 1,8 1,8
výše finančních zdrojů 11,4 8,8 0,9 1,8

 
Vedle výše uvedených skutečností bylo možno jako nejdůležitější charakteristiky 

tohoto typu služeb (na základě srovnání vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností 
rozsahu realizace) chápat na jedné straně nízký a zároveň stávajícím potřebám neodpovídající 
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rozsah realizace tohoto typu služeb (35,8%), na straně druhé naopak značný rozsah realizace 
tohoto typu služeb, který zároveň dostatečně odrážel aktuální potřeby v této oblasti (31,1%). 

 
T a b u l k a  443   Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u 
poskytování poradenských služeb 
odpověď výskyt odpovědi 
nemá v obci uplatnění 14,7
je realizováno, aniž by mělo uplatnění 0,0
realizováno v malém rozsahu a nedostatečně 35,8
realizováno ve velkém rozsahu ale nedostatečně 2,8
realizováno v malém rozsahu, ale dostatečně 15,6
realizováno ve velkém rozsahu a dostatečně 31,1

* Procento odpovědí z validních případů zahrnutých do analýzy. 
 

Poradenské služby lze rozlišit do dvou základních okruhů: 
• V rámci základního sociálního poradenství jsou osobám poskytovány potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství 
představuje základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé 
sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. [Rezidenční péče 2005] Z tohoto 
důvodu lze jako optimální vnímat realizaci základního sociálního poradenství již na úrovni 
obcí v samostatné působnosti [Průša, L. 2003: 145 - 150]. 
• Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 
okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, poradnách pro osoby se zdravotním 
postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci 
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného 
poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek [Rezidenční péče 2005]. Je tedy zřejmé, 
že odborné sociální poradenství se vztahuje ke různorodým a zároveň značně specifickým 
oblastem a je úzce navázáno na mnohé další typy sociálních služeb. Z tohoto důvodu není 
možné a ani účelné stanovit „od stolu“ kritéria jeho optimální realizace. 

 
V provedeném dotazníkovém šetření nebyly tyto dvě polohy poradenských služeb od 

sebe navzájem explicitně odděleny. Tato skutečnost mohla určitým způsobem zkreslit zjištěné 
výsledky, nicméně možnost, že by bylo hodnocení tohoto typu služeb výrazně modifikováno 
v důsledku posouzení základního sociálního poradenství společně s poradenstvím odborným 
či dokonce jejich záměnou, lze pravděpodobně vyloučit. Uvedené výsledky ostatně naznačují, 
že sledovaná položka dotazníku byla všeobecně respondenty dávána do souvislosti se 
základním sociálním poradenstvím. I přesto však uvedený nedostatek výrazně problematizuje 
možnosti interpretace zjištěných výsledků, neboť není dostatečně zřejmé, zda nebyly 
odlišným vnímáním ovlivněny právě odpovědi, podle nichž obec tímto typem služeb 
nedisponuje, respektive odpovědi, kdy je tento typ služeb hodnocen jako zbytný. 

 
Na úrovni obce s POU a nadřazených správních jednotek byly poradenské služby 

realizovány v 78,1% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána 
v 85,1% případů. [pozn. 27] 

Na úrovni obce s rozšířenou působností či kraje byly poradenské služby realizovány 
v 93,8% případů. Jako potřebná byla realizace této služby na této úrovni vnímána v 96,8% 
případů, na úrovni obce s POU byla uváděna potřebnost realizace v 66,7% případů [pozn. 28]. 
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T a b u l k a  444  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování poradenských 
služeb na typu správní jednotky 

vnímání potřebnosti 

typ správní 
jednotky 

vybavenost 
v určených 
správních 

jednotkách a 
nadřazených 

určené 
správní 

jednotky a 
nadřazené 

podřazené 
správní 

jednotky 

relevantní a související služby doporučené 
normativem k zajišťování služby na 

příslušné úrovni 

obec v samostatné 
působnosti nezjištěno nezjištěno --- základní sociální poradenství 

obec s POU a její 
spádové území* 78,1 85,1 nezjištěno  

obec s rozšířenou 
působností a její 
spádové území 

93,8 96,8 66,7  

kraj** 100,0 100,0 84,8   

* Skupina zahrnuje všechny zkoumané případy s výjimkou správních obvodů hlavního města Prahy [pozn. 27]. 
** Údaje vztahující se ke krajské úrovni jsou uvedeny pouze pro úplnost, vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek 
obsahoval pouze 2 krajská města, nemají údaje v prvních dvou sloupcích dostatečnou výpovědní hodnotu. 
 
 
4.27 Souhrnné zhodnocení problematiky sociálních služeb 

Nejrozsáhleji realizovanými typy sociálních služeb byly pečovatelská služba a 
domovy s pečovatelskou službou. Ve značném rozsahu byly provozovány rovněž domovy 
důchodců. Nejnižší rozsah realizace byl naopak zaznamenán u služeb sociální rehabilitace a 
terapeutických komunit. U poloviny sledovaných služeb se odpovědi „realizace služby má 
zásadní význam“ nebo „má v rámci realizovaných služeb významné místo“ objevily v méně 
než 10% případů. Alespoň jeden typ služeb z této skupiny měl pro obec zásadní význam nebo 
zaujímal významné postavení podle 33,3% respondentů.  
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T a b u l k a  445   Srovnání jednotlivých typů služeb podle rozsahu realizace (v % 
validních odpovědí) 

typ služby značný rozsah 
realizace 

nízký rozsah 
realizace 

procento 
validních 
případů 

pečovatelská služba 88,6 11,4 100,0
domovy s pečovatelskou službou 78,6 21,4 98,2
domovy důchodců 56,6 43,4 99,1
domácí péče (home care) 33,6 66,4 99,1
poradenské služby 33,4 66,6 100,0
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců 26,6 73,4 99,1

penziony pro důchodce 25,7 74,3 99,1
azylové služby 18,5 81,5 99,1
denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem 18,4 81,6 100,0

domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
handicapem 16,7 83,3 100,0

nízkoprahové služby pro děti a mládež 14,0 86,0 100,0
kontaktní centra pro uživatele drog 14,0 86,0 100,0
centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem 13,2 86,8 100,0

osobní asistence a odlehčovací služby 9,8 90,2 99,1
poskytování pomoci v krizové situaci 7,1 92,9 99,1
služby rané péče 6,3 93,7 98,2
služby přechodného přenocování (noclehárny) 6,2 93,8 99,1
chráněné bydlení 5,4 94,6 98,2
domovy se speciálním režimem (senioři a osoby se zdravotním 
handicapem) 4,5 95,5 98,2

domovy na půl cesty 4,4 95,6 100,0
doléčovací programy 4,4 95,6 100,0
podporované bydlení 3,6 96,4 98,2
terénní programy v rizikových komunitách 3,5 96,5 100,0
nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší 3,5 96,5 99,1
terapeutické komunity 2,7 97,3 100,0
služby sociální rehabilitace 2,7 97,3 99,1

 
Na základě cluster analýzy bylo možné sdružit do jedné skupiny služby zajišťující 

standardní péči pro seniory (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, 
ošetřovatelské služby v ústavních zařízeních, pečovatelská služba a domácí péče). Druhou 
samostatnou skupinu tvořily všechny ostatní služby. Do této druhé skupiny přitom spadaly i 
specializované typy služeb pro seniory (penziony pro důchodce, denní a týdenní pobyty pro 
seniory a osoby s handicapem, centra denních služeb pro tyto skupiny). 

Nejvýraznější rozsah realizace všech sledovaných typů služeb byl zaznamenán 
v Jihočeském, Zlínském a Olomouckém kraji. Ve všech těchto třech krajích byla v největším 
rozsahu realizována skupina služeb nezahrnující standardní péči o seniory. Služby tohoto typu 
byly nejvýrazněji realizovány v Jihočeském, Libereckém a Pardubickém kraji.  

V nejnižším rozsahu byly služby realizovány v Plzeňském kraji. Skupina služeb 
nezahrnující standardní péči o seniory byla v nejnižším rozsahu realizována v Plzeňském, 
Libereckém a Moravskoslezském kraji, naopak tento typ služeb byl v nejnižším rozsahu 
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realizován v hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji (podrobnosti o jednotlivých typech 
služeb viz příloha 20). 

 
T a b u l k a  446   Rozsah realizace jednotlivých typů služeb podle regionu (% odpovědí 
uvádějících značný rozsah realizace z celkového počtu validních případů) 

skupina služeb 
region zajištění standardní péče o 

seniory ostatní typy služeb 
všechny skupiny 

Jihočeský kraj 70,0 16,3 27,0
Zlínský kraj 60,0 17,6 26,2
Olomoucký kraj 56,0 18,4 26,2
Královéhradecký kraj 56,9 12,8 21,7
Jihomoravský kraj 54,0 12,0 20,4
Pardubický kraj 62,9 7,1 18,3
Ústecký kraj 61,9 7,5 18,1
Středočeský kraj 53,8 8,4 17,5
Vysočina 53,3 8,3 17,3
hlavní město Praha 43,8 10,4 17,3
Karlovarský kraj 50,0 9,3 17,2
Moravskoslezský kraj 57,5 6,9 17,0
Liberecký kraj 64,0 5,0 16,8
Plzeňský kraj 55,0 2,6 13,3
všechny případy 
zahrnuté do analýzy 56,2 10,3 19,5

 
Nejvýrazněji byly všechny typy služeb realizovány v obcích s velikostí spádového 

území od 50 do 100 000 obyvatel. V této skupině obcí byl nejvyšší rozsah realizace 
zaznamenán u obou sledovaných podskupin sociálních služeb. Nejnižší rozsah realizace 
sociálních služeb byl zaznamenán v obcích, v jejichž spádovém území žilo 10 000 či méně 
obyvatel. V této skupině byl nejnižší rozsah realizovaných služeb zaznamenán u skupiny 
služeb nezahrnující standardní péči o seniory. Služby zajišťující standardní péči o seniory 
byly v nejnižším rozsahu realizovány v obcích s velikostí spádového území nad 100 000 
obyvatel a v obcích se spádovým územím s méně než 10 000 obyvateli (podrobnosti o 
jednotlivých typech služeb viz příloha 21). 

 
T a b u l k a  447   Rozsah realizace jednotlivých typů služeb podle velikosti spádového 
území obce (% odpovědí uvádějících značný rozsah realizace z celkového počtu 
validních případů) 

skupina služeb 
velikost spádového území obce zajištění standardní péče 

o seniory ostatní typy služeb 
všechny 
skupiny 

do 10 000 48,2 2,6 11,7
10 001 - 50 000 58,9 12,0 21,4
50 001 - 100 000 71,8 24,9 34,3
100 001 a více 46,7 18,3 24,0
všechny případy zahrnuté do analýzy 56,2 10,3 19,5

 
Přiměřenost rozsahu realizace nejlépe odpovídala stávajícím potřebám v případě 

pečovatelské služby a domovů s pečovatelskou službou. Mezi typy služeb, u nichž byla míra 



 223

vybavenosti hodnocena většinou respondentů, byla nejnižší přiměřenost zaznamenána 
v případě poskytování pomoci v krizové situaci a u osobní asistence či odlehčovacích služeb. 

 
T a b u l k a  448   Srovnání přiměřenosti rozsahu realizace jednotlivých typů služeb 
(% z celkového počtu případů, v nichž měly služby příslušného typu uplatnění; typy 
služeb řazeny na základě tohoto kritéria) 

míra vybavenosti 
(přiměřenost 

stávajících kapacit) typ služby 
dosta-
tečná 

nedosta-
tečná 

celkový počet 
případů, v nichž 

měly služby 
příslušného 

typu uplatnění 

procento 
validních 
případů 

pečovatelská služba 90,2 9,8 98,2 99,1
domovy s pečovatelskou službou 80,0 20,0 92,1 99,1
domácí péče (home care) 49,0 51,0 87,7 94,7
poradenské služby 54,8 45,2 81,6 95,6
domovy důchodců 64,7 35,3 74,6 93,9
osobní asistence a odlehčovací služby 20,8 79,2 67,5 98,2
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a 
domovech důchodců 59,5 40,5 64,9 94,7

poskytování pomoci v krizové situaci 10,3 89,7 59,6 94,7
centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem 29,7 70,3 56,1 93,0

nízkoprahové služby pro děti a mládež 22,2 77,8 55,3 95,6
denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem 33,9 66,1 54,4 92,1

kontaktní centra pro uživatele drog 34,4 65,6 53,5 93,9
azylové služby 28,3 71,7 52,6 93,9
terénní programy v rizikových komunitách 8,9 91,1 49,1 92,1
podporované bydlení 13,7 86,3 44,7 93,9
chráněné bydlení 22,0 78,0 43,9 93,0
domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
handicapem 36,0 64,0 43,9 92,1

penziony pro důchodce 44,9 55,1 43,0 91,2
služby sociální rehabilitace 8,3 91,7 42,1 93,0
služby rané péče 17,0 83,0 41,2 92,1
domovy na půl cesty 10,9 89,1 40,4 90,4
služby přechodného přenocování (noclehárny) 15,9 84,1 38,6 89,5
doléčovací programy 17,1 82,9 36,0 92,1
nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší 12,5 87,5 35,1 91,2
terapeutické komunity 16,1 83,9 27,2 90,4
domovy se speciálním režimem (senioři a osoby se 
zdravotním handicapem) 13,3 86,7 26,3 91,2

 
Na základě cluster analýzy bylo možné sdružit do jedné skupiny služby poskytující 

psychosociální péči především seniorům (domovy s pečovatelskou službou, ošetřovatelské 
služby v ústavních zařízeních, pečovatelská služba, domácí péče a poradenství). Druhou 
samostatnou skupinu tvořily všechny ostatní služby. Do této druhé skupiny přitom spadaly i 
některé typy služeb pro seniory (domovy důchodců, penziony pro důchodce, denní a týdenní 
pobyty pro seniory a osoby s handicapem, centra denních služeb pro tyto skupiny). 

Rozsah realizace sledovaných typů služeb byl jako přiměřený stávajícím potřebám 
nejčastěji hodnocen v Jihočeském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. V těchto krajích byla 
přiměřenost potřebám jako nejvýraznější hodnocena jak u souhrnného hodnocení všech 
služeb, tak u skupiny služeb zahrnujících psychosociální péči s důrazem na seniory. Ostatní 
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typy služeb byly nejvýrazněji realizovány v Moravskoslezském, Královéhradeckém, 
Ústeckém a Libereckém kraji.  

Nejnižší přiměřenost rozsahu všech realizovaných služeb byla zaznamenána 
v Plzeňském, Olomouckém a Karlovarském kraji. V těchto krajích a Jihomoravském kraji 
byla přiměřenost ve srovnání s ostatními kraji nižší u skupiny služeb nezahrnujících 
psychosociální péči s důrazem na seniory. U druhé identifikované skupiny služeb byla 
nejnižší přiměřenost potřebám zaznamenána v Plzeňském, Karlovarském a Zlínském kraji 
(podrobnosti o jednotlivých typech služeb viz příloha 22). 

 
T a b u l k a  449   Přiměřenost realizace jednotlivých typů služeb podle regionu (% 
odpovědí „dostatečná“ nebo „výborná“ vybavenost z celkového počtu případů, v nichž 
měly služby příslušného typu v obci uplatnění) 

skupina služeb 

region zajištění 
psychosociální péče 
s důrazem na seniory 

ostatní typy služeb všechny skupiny 

Jihočeský kraj 81,3 35,4 57,5
Královéhradecký kraj 78,5 42,4 56,0
Ústecký kraj 83,8 41,1 53,5
Moravskoslezský kraj 70,2 49,8 51,4
Liberecký kraj 67,0 40,8 49,3
Středočeský kraj 67,3 28,2 46,5
Pardubický kraj 67,9 34,0 45,5
Vysočina 72,2 30,0 45,5
Zlínský kraj 60,6 37,3 45,4
hlavní město Praha 69,0 29,9 44,2
Jihomoravský kraj 65,7 22,7 43,4
Karlovarský kraj 51,4 21,4 34,7
Olomoucký kraj 64,0 23,4 34,0
Plzeňský kraj 52,5 18,4 33,5
všechny případy zahrnuté do analýzy 68,7 33,5 46,5

 
Přiměřenost realizovaných služeb klesala se stoupající velikostí spádového území. 

Tato skutečnost byla ovšem dále patrná pouze u podskupiny služeb nezahrnující zajištění 
psychosociální péče s důrazem na seniory. U druhé podskupiny sociálních služeb byl rozsah 
jejich realizace vnímán jako nejméně odpovídající v obcích s velikostí spádového území nad 
100 000 obyvatel, obecnější vztah mezi velikostí spádového území a přiměřeností 
realizovaných služeb však zachycen nebyl (podrobnosti o jednotlivých typech služeb viz 
příloha 23). 

 
T a b u l k a  450   Přiměřenost realizace jednotlivých typů služeb podle velikosti 
spádového území obce (% odpovědí „dostatečná“ nebo „výborná“ vybavenost 
z celkového počtu případů, v nichž měly služby příslušného typu v obci uplatnění) 

skupina služeb 

velikost spádového území obce zajištění 
psychosociální péče 
s důrazem na seniory

ostatní typy služeb 
všechny skupiny 

do 10 000 66,7 42,5 57,0 
10 001 - 50 000 70,2 30,4 42,8 
50 001 - 100 000 69,1 28,9 36,5 
100 001 a více 60,0 19,4 27,7 
všechny případy zahrnuté do analýzy 68,7 33,5 46,5 
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U 10 z 26 sledovaných typů sociálních služeb uvedly vyšší zapojení nestátních 
neziskových organizací více než dvě třetiny respondentů, u 8 dalších byly počty respondentů 
uvádějících vyšší aktivitu nestátních neziskových organizací srovnatelné s počty respondentů 
uvádějícími vyšší aktivitu orgánů státní správy a samosprávy a 8 typů sociálních služeb bylo 
podle více než dvou třetin respondentů častěji realizováno orgány státní správy a samosprávy. 
Výrazně aktivnější role nestátních neziskových organizací byla zaznamenána u 
nízkoprahových služeb pro děti a mládež, kontaktních center pro uživatele drog, domácí péče, 
osobní asistence, terapeutických komunit a u služeb rané péče. Naopak výrazná vyšší role 
orgánů státní správy a samosprávy byla zaznamenána u penzionů pro důchodce, domovů 
důchodců, domovů s pečovatelskou službou, ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče 
a domovech důchodců, u pečovatelské služby, podporovaného bydlení a poradenských služeb. 
Mezi službami, jež byly realizovány ve větším rozsahu (tj. u služeb, u nichž více než 50% 
respondentů uvedlo, že služby příslušného typu jsou realizovány), zřetelně dominovaly služby 
realizované převážně orgány státní správy a samosprávy. Výjimkami v tomto případě byly 
domácí péče a osobní asistence či odlehčovací služby. 

T a b u l k a  451   Srovnání zapojení neziskových organizací do realizace jednotlivých 
typů služeb (% z celkového počtu případů, v nichž byly služby příslušného typu 
realizovány; typy služeb řazeny na základě tohoto kritéria) 

účast nestátních 
neziskových organizací 

typ služby 
NNO 

aktivnější 
NNO méně 

aktivní 

celkový počet 
případů, v 
nichž byly 

služby 
příslušného 

typu 
realizovány 

procento 
validních 
případů 

pečovatelská služba 17,9 82,1 92,9 98,2
domácí péče (home care) 82,1 17,9 83,3 100,0
domovy s pečovatelskou službou 8,5 91,5 83,3 99,1
poradenské služby 21,8 78,2 76,3 100,0
domovy důchodců 5,6 94,4 63,1 98,2
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a 
domovech důchodců 15,0 85,0 58,8 100,0

osobní asistence a odlehčovací služby 81,5 18,5 57,0 100,0
poskytování pomoci v krizové situaci 46,3 53,7 47,4 99,1
denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdrav. 
handicapem 50,9 49,1 46,5 100,0

kontaktní centra pro uživatele drog 82,6 17,4 40,4 99,1
centra denních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem 71,1 28,9 39,5 100,0

nízkoprahové služby pro děti a mládež 84,1 15,9 38,6 100,0
terénní programy v rizikových komunitách 66,7 33,3 34,2 99,1
azylové služby 64,1 35,9 34,2 100,0
penziony pro důchodce 2,7 97,3 32,5 99,1
domovy soc. služeb pro osoby se zdravot. handicapem 27,8 72,2 31,6 99,1
služby rané péče 75,0 25,0 24,6 100,0
služby přechodného přenocování (noclehárny) 64,2 35,8 24,6 100,0
chráněné bydlení 55,5 44,5 23,7 99,1
domovy na půl cesty 44,0 56,0 21,9 99,1
služby sociální rehabilitace 66,6 33,4 21,1 100,0
podporované bydlení 21,7 78,3 20,2 98,2
nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší 68,4 31,6 16,7 100,0
doléčovací programy 72,2 27,8 15,8 99,1
domovy se speciálním režimem (senioři a osoby se 
zdravotním handicapem) 33,3 66,7 15,8 100,0

terapeutické komunity 81,2 18,8 14,0 100,0
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Prostřednictvím cluster analýzy byly rozlišeny dvě základní skupiny typů sociálních 
služeb - okruh služeb soustřeďujících se na oblast sociální péče [pozn. 36] a okruh služeb 
soustřeďujících se na oblast sociálních intervencí [pozn. 37]. Toto rozlišení se ovšem opírá o 
převažující typ služeb v příslušné skupině; některé typy služeb je na uvedené škále obtížné 
jakkoli zařadit s ohledem na jejich specifickou povahu (např. poradenství) nebo vzhledem ke 
skutečnosti, že obě uvedené alternativy se vzájemně propojují (chráněné bydlení), povaha 
některých služeb by naopak předpokládala zařazení do druhé uvedené skupiny (domácí péče). 

Nejvýrazněji se neziskové organizace do realizace sociálních služeb zapojovaly 
v kraji Vysočina, hlavním městě Praha a Zlínském kraji. V oblasti služeb sociální péče se 
nestátní neziskové organizace nejvíce angažovaly v kraji Vysočina, Olomouckém a Zlínském 
kraji. Do realizace služeb sociální intervence se nestátní sektor nejvýrazněji zapojoval v kraji 
Vysočina a Pardubickém kraji. 

Nejnižší zapojení neziskového sektoru (jak pro všechny služby společně, tak pro obě 
podskupiny) bylo zaznamenáno v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. Podrobnosti 
o jednotlivých typech služeb viz příloha 24. 

 
T a b u l k a  452   Zapojení nestátních neziskových organizací do realizace jednotlivých 
typů služeb podle regionu (% odpovědí uvádějících vyšší aktivitu NNO z celkového 
počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 

skupina služeb 
region 

služby sociální péče služby sociální 
intervence 

všechny skupiny 

Vysočina 42,8 95,2 59,5
hlavní město Praha 27,1 71,4 47,6
Zlínský kraj 31,2 76,8 46,7
Královéhradecký kraj 29,2 73,0 44,8
Pardubický kraj 24,2 82,1 44,8
Moravskoslezský kraj 30,3 62,5 44,3
Olomoucký kraj 33,3 69,5 43,9
Ústecký kraj 14,2 69,5 43,6
Karlovarský kraj 21,9 78,1 42,8
Jihomoravský kraj 17,3 77,7 37,3
Liberecký kraj 8,3 60,6 30,9
Středočeský kraj 6,7 53,7 20,4
Plzeňský kraj 0,0 37,5 15,0
Jihočeský kraj 3,1 36,7 15,0
všechny případy zahrnuté do analýzy 21,8 69,9 39,3

 
Zapojení neziskového sektoru rostlo se stoupajícím počtem obyvatel ve spádovém 

území. Tento trend byl patrný jak u všech typů služeb všeobecně, tak u služeb sociální péče a 
služeb sociální intervence. Podrobnosti o jednotlivých typech služeb viz příloha 25. 
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T a b u l k a  453   Zapojení nestátních neziskových organizací do realizace jednotlivých 
typů služeb podle velikosti spádového území obce (% odpovědí uvádějících vyšší aktivitu 
NNO z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 

skupina služeb 
velikost spádového území obce 

služby sociální péče služby sociální 
intervence 

všechny skupiny 

do 10 000 16,0 62,5 28,3
10 001 - 50 000 25,2 71,9 43,6
50 001 - 100 000 20,1 76,8 47,5
100 001 a více 30,3 79,8 55,6
všechny případy zahrnuté do analýzy 21,8 69,9 39,3

 
Z 26 sledovaných typů sociálních služeb uvedly dostatek finančních prostředků více 

než dvě třetiny respondentů u pěti služeb, u žádné z nich přitom nebyli s výší prostředků 
spokojeni všichni dotázaní. Srovnatelný byl počet spokojených a nespokojených respondentů 
u dalších 10 služeb a převaha negativního hodnocení byla zaznamenána u 11 zbývajících 
sociálních služeb. Respondenti uvádějící dostatečné množství finančních prostředků byli 
častěji zastoupeni v případě domovů s pečovatelskou službou, pečovatelské služby, penzionů 
pro důchodce, ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců, domovů 
důchodců, domovů sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem, poradenských 
služeb, domácí péče a denních a týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem. Mezi službami, jež byly realizovány ve větším rozsahu (tj. u služeb, u nichž více 
než 50% respondentů uvedlo, že služby příslušného typu jsou realizovány), byl převážně 
zaznamenáván dostatek finančních zdrojů, výjimkou byly pouze asistenční a odlehčovací 
služby. 
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T a b u l k a  454   Srovnání hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci jednotlivých 
typů služeb (% z celkového počtu případů, v nichž byly služby příslušného typu 
realizovány; typy služeb řazeny na základě tohoto kritéria) 

výše finančních zdrojů 

typ služby dostatečná nedostatečná 

celkový počet 
případů, v nichž 

byly služby 
příslušného 

typu 
realizovány 

procento 
validních 
případů 

pečovatelská služba 85,5 14,5 96,5 100,0
domovy s pečovatelskou službou 85,9 14,1 80,7 96,5
poradenské služby 56,4 43,6 76,3 99,1
domácí péče (home care) 52,5 47,5 70,2 95,6
domovy důchodců 76,2 23,8 55,3 96,5
osobní asistence a odlehčovací služby 27,0 73,0 55,3 99,1
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a 
domovech důchodců 76,7 23,3 52,6 97,4

poskytování pomoci v krizové situaci 28,6 71,4 49,1 98,2
denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem 52,0 48,0 43,9 100,0

centra denních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem 42,0 58,0 43,9 99,1

azylové služby 37,5 62,5 42,1 97,4
nízkoprahové služby pro děti a mládež 27,6 72,4 41,2 99,1
kontaktní centra pro uživatele drog 42,8 57,2 36,9 97,4
terénní programy v rizikových komunitách 15,8 84,2 33,4 100,0
penziony pro důchodce 77,8 22,2 31,6 99,1
domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
handicapem 63,6 36,4 29,0 97,4

služby přechodného přenocování (noclehárny) 27,2 72,8 28,9 99,1
podporované bydlení 30,0 70,0 26,3 100,0
chráněné bydlení 28,6 71,4 24,5 99,1
služby rané péče 33,3 66,7 23,7 97,4
domovy na půl cesty 23,0 77,0 22,9 98,2
služby sociální rehabilitace 15,4 84,6 22,7 99,1
doléčovací programy 40,0 60,0 17,5 99,1
nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší 35,3 64,7 15,0 99,1
terapeutické komunity 31,3 68,7 14,0 98,2
domovy se speciálním režimem (senioři a osoby se 
zdravotním handicapem) 40,0 60,0 13,2 97,4

 
Prostřednictvím cluster analýzy byly rozlišeny dvě základní skupiny typů sociálních 

služeb - okruh služeb soustřeďujících se na oblast sociální péče [pozn. 38] a okruh služeb 
soustřeďujících se na oblast sociálních intervencí [pozn. 39]. Toto rozlišení se ovšem opírá o 
převažující typ služeb v příslušné skupině; některé typy služeb je na uvedené škále obtížné 
jakkoli zařadit s ohledem na jejich specifickou povahu (např. poradenství) nebo vzhledem ke 
skutečnosti, že se obě uvedené alternativy vzájemně propojují (chráněné bydlení), povaha 
některých služeb by naopak předpokládala zařazení do druhé uvedené skupiny (terénní 
programy v rizikových komunitách). 

Dostatek finančních zdrojů byl nejčastěji uveden v Jihočeském a Plzeňském kraji. 
V obou těchto krajích a v Plzeňském kraji byl nejčastěji zaznamenán dostatek finančních 
prostředků na realizaci služeb sociální péče. Dostatek prostředků na realizaci služeb sociální 
intervence byl nejčastěji uveden v Královéhradeckém a Plzeňském kraji. 
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Množství prostředků na realizaci sociálních služeb bylo nejméně často jako 
dostačující vnímáno v hlavním městě Praha a v Pardubickém kraji. V oblasti sociální péče byl 
dostatek finančních prostředků nejméně často uveden ve Zlínském a Olomouckém kraji, 
hlavním městě Praha a Pardubickém kraji. Prostředky na realizaci služeb sociální intervence 
nejméně často postačovaly v případě hlavního města Prahy, Pardubického a Ústeckého kraje. 
Podrobnosti o jednotlivých typech služeb viz příloha 26. 

 
T a b u l k a  455   Výše finančních prostředků na realizaci jednotlivých typů služeb podle 
regionu (% odpovědí uvádějících dostatek financí z celkového počtu případů, v nichž 
byla služba příslušného typu realizována) 

skupina služeb 
region služby sociální péče služby sociální 

intervence 
všechny skupiny

Jihočeský kraj 90,6 40,3 78,1
Plzeňský kraj 78,3 50,0 75,0
Královéhradecký kraj 71,0 52,1 65,1
Liberecký kraj 76,3 18,8 63,8
Středočeský kraj 72,3 33,1 61,1
Jihomoravský kraj 70,5 27,9 61,0
Vysočina 67,4 24,3 60,0
Moravskoslezský kraj 60,7 40,9 55,5
Karlovarský kraj 57,1 42,7 55,4
Zlínský kraj 50,2 35,0 45,2
Ústecký kraj 58,4 19,0 44,4
Olomoucký kraj 51,0 25,4 43,4
Pardubický kraj 52,7 13,2 37,5
hlavní město Praha 51,3 5,0 36,8
všechny případy zahrnuté do analýzy 64,4 30,0 55,4

 
Množství finančních zdrojů bylo jako dostatečné nejčastěji pociťováno v obcích 

s velikostí spádového území do 10 000 obyvatel. Naopak největší nedostatek finančních 
prostředků byl pociťován v obcích s velikostí spádového území nad 100 000 obyvatel. Tuto 
skutečnost bylo možné pozorovat jak u služeb sociální péče, tak u služeb sociální intervence, 
nicméně v prvním případě byla situace všech velikostních skupin se spádovým územím do 
100 000 obyvatel v podstatě srovnatelná a výrazněji se lišila až poslední skupina obcí. Naproti 
tomu v oblasti služeb sociální intervence bylo množství finančních prostředků nízké rovněž 
ve skupině obcí se spádovým územím o velikosti mezi 50 a 100 000 obyvateli. Podrobnosti o 
jednotlivých typech služeb viz příloha 27. 

 
T a b u l k a  456   Výše finančních prostředků na realizaci jednotlivých typů služeb podle 
velikosti spádového území obce (% odpovědí uvádějících dostatek financí z celkového 
počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 

skupina služeb 
velikost spádového území obce služby sociální péče služby sociální 

intervence 
všechny skupiny

do 10 000 66,4 46,9 63,0
10 001 - 50 000 63,9 23,6 52,2
50 001 - 100 000 65,5 40,2 54,7
100 001 a více 44,7 18,5 33,1
všechny případy zahrnuté do analýzy 64,4 30,0 55,4
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Doposud prezentované souhrnné informace o jednotlivých sledovaných dimenzích 
(rozsahu realizace, přiměřenosti rozsahu stávajícím potřebám, zapojení neziskových 
organizací a hodnocení výše finančních prostředků) sice již zachycují některé podstatné 
poznatky charakterizující situaci v sociálních službách, nicméně stejně jako u jednotlivých 
sociálních služeb je žádoucí se také při souhrnném srovnání pokusit o zachycení jejich 
vzájemného vztahu. 

Snaha nahlédnout oblast sociálních služeb jako celek je limitována dvěma 
podstatnými skutečnostmi: rizikem neadekvátního zobecnění informací o diametrálně 
odlišných sociálních službách (což ostatně dokládají i výše uvedená srovnání) a 
komplikacemi spojenými se srovnáváním čtyř různých dimenzí [pozn. 40]. Z řady možných 
způsobů, jak vztahy mezi jednotlivými dimenzemi blíže charakterizovat, byly zvoleny dva 
postupy dále navazující na formy srovnání použité při charakteristice jednotlivých 
sledovaných služeb: 
• souhrnné zhodnocení informací o tom, nakolik tři další dimenze ovlivňovaly hodnocení 
 přiměřenosti realizovaných služeb stávajícím potřebám a 
• souhrnné zhodnocení převažujících charakteristik sociálních služeb na základě typologie 
 vymezené rozsahem realizace na straně jedné a přiměřeností realizovaných aktivit na 
 straně druhé. 

Skutečnosti nejvýrazněji ovlivňující přiměřenost stávajícím potřebám nebyly u 13 
typů služeb hodnoceny s ohledem na celkový nízký počet respondentů, kteří se vyjádřili 
k přiměřenosti realizovaných aktivit (méně než 50% z celkového počtu respondentů). U 
dalších 6 typů služeb nebyly rozhodující vlivy na přiměřenost vyhodnoceny s ohledem na 
skutečnost, že v některé ze šesti porovnávaných skupin (respondenti uvádějící značný, 
respektive nízký rozsah realizace, respondenti uvádějící nižší, respektive vyšší zapojení NNO, 
respondenti uvádějící dostatek, respektive nedostatek finančních zdrojů) bylo hodnocení 
přiměřenosti uvedeno v méně než 10% případů z celkového počtu případů zahrnutých do 
analýzy. Ze zbylých sedmi typů sociálních služeb byly čtyři (azylové služby, pečovatelská 
služba, osobní asistence a odlehčovací služby, poradenské služby) nejvýrazněji ovlivňovány 
rozsahem realizace, jeden množstvím finančních prostředků (denní a týdenní pobyty pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem) a zbylé dva typy sociálních služeb byly oběma 
těmito charakteristikami ovlivňovány ve srovnatelné míře (centra denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem, domácí péče - podrobnosti viz příloha 28). 

 
T a b u l k a  257  Okolnosti, při nichž byla zaznamenána vyšší míra přiměřenosti 
aktuálním potřebám 

typ sociální služby 
značný 
rozsah 

realizace 

dostatek 
finančních 
prostředků

vyšší 
aktivita 
NNO 

nižší 
aktivita 
NNO 

centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem b b  b 

domácí péče b b   
denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem b a  b 

azylové služby a b  b 
pečovatelská služba a b   
osobní asistence a odlehčovací služby a b   
poradenské služby a    

Hodnota „a“ reprezentuje faktor s výrazně vyšším významem, hodnota „b“ veškeré další vlivné faktory, 
případně jejich navzájem srovnatelně vysoký vliv. 
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Při charakteristice vztahu mezi rozsahem realizace a přiměřeností realizovaných 
aktivit potřebám byly u každého typu služeb sledovány nejčastější vzájemné kombinace 
odpovědí u obou těchto proměnných. Vyskytovala-li se druhá nejčastější kombinace výrazně 
méně často (rozdíl o 20 či více procent) než dominantní charakteristika, byla jako určující 
charakteristika příslušné služby chápána pouze kombinace s nejčastějším výskytem. 
V opačném případě byly jako klíčové charakteristiky té které služby vnímány také další 
kombinace s častějším (od 20 do 50%) výskytem. V těchto případech byla dále pozornost 
věnována rozdílům ve výskytu všech stěžejních charakteristik (byl-li vyšší než 10%, bylo dále 
rozlišováno mezi dominantní charakteristikou a doplňkovými charakteristikami - srov. 
tabulka 458 a příloha 29). Na základě tohoto postupu bylo možné sledované typy sociálních 
služeb rozřadit do těchto skupin: 
• Nízká potřeba uplatnění služby (bez dalších doprovodných charakteristik) byla 
zaznamenána u terapeutických komunit, doléčovacích programů, nízkoprahových center pro 
bezdomovce, domovů se speciálním režimem pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 
a penzionů pro důchodce (charakteristika méně častých případů, kdy byla realizace těchto 
služeb vnímána jako potřebná, viz níže). 
• Nízká potřeba uplatnění služby doprovázená nízkým a zároveň nedostatečným rozsahem 
realizace byla zaznamenána u denních a týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, domovů sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním handicapem, domovů na půl cesty, služeb přechodného ubytování, 
služeb sociální rehabilitace a služeb rané péče. 
• Srovnatelný význam nízkého uplatnění služby a nízkého a zároveň nedostatečného 
rozsahu realizace byl zaznamenán u center denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem, azylových služeb, terénních programů v rizikových komunitách, nízkoprahových 
služeb pro děti a mládež a kontaktních center. 
• Nízký a zároveň nedostatečný rozsah realizace doprovázený nízkou potřebou uplatnění 
služby byl zachycen u osobní asistence či odlehčovacích služeb a pomoci v krizové situaci. 
• Nízký a zároveň nedostatečný rozsah realizace (bez dalších doprovodných charakteristik) 
byl zaznamenán u domácí péče. 
• Značný a stávajícím potřebám odpovídající rozsah realizace byl dominantní 
charakteristikou (bez dalších doprovodných jevů) u pečovatelské služby, domovů důchodců a 
domovů s pečovatelskou službou. 
• U ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců byl 
zaznamenán poměrně velký rozptyl různých hodnocení tohoto typu služeb. Nejčastěji 
uváděnou charakteristikou byla nízká potřeba uplatnění tohoto typu služeb. Častou kombinací 
odpovědí však byly také nízký a zároveň stávajícím potřebám neodpovídající rozsah realizace 
tohoto typu služeb, značný a zároveň dostačující rozsah realizace a odpovídající, byť nepříliš 
masivní rozsah realizace. 
• Poradenské služby charakterizoval na jedné straně nízký a zároveň stávajícím potřebám 
neodpovídající rozsah realizace tohoto typu služeb, na straně druhé naopak značný rozsah 
realizace tohoto typu služeb, který zároveň dostatečně odrážel aktuální potřeby v této oblasti. 
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T a b u l k a  458   Nejvýraznější charakteristiky jednotlivých služeb na základě srovnání 
rozsahu realizace a hodnocení přiměřenosti realizovaných aktivit 

typ sociální služby 
nemá 
v obci 

uplatnění 

realizováno v 
malém 

rozsahu a 
nedostatečně 

realizováno 
ve velkém 
rozsahu a 
dostatečně 

realizováno 
v malém 

rozsahu, ale 
dostatečně 

stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) a b    
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. 
handicapem) b b    

pečovatelská služba    a   
osobní asistence, odlehčovací služby b a    
chráněné bydlení a b    
podporované bydlení a b    
domovy důchodců    a   
penziony pro důchodce a     
domovy s pečovatelskou službou    a   
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem a b    
domovy se spec režimem (senioři a osoby se zdrav. 
handicapem) a     

ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a 
domovech důchodců b b b b 

domácí péče (home care)   a    
azylové služby b b    
domovy na půl cesty a b    
noclehárny a b    
krizová pomoc b a    
terapeutické komunity a     
doléčovací programy a     
terénní programy v rizik. komunitách b b    
nízkoprahové služby pro děti a mládež b b    
kontaktní centra b b    
nízkoprahová centra pro bezdomovce a     
služby sociální rehabilitace a b    
služby rané péče a b    
poradenství   b b   

Hodnota „a“ reprezentuje dominantní charakteristiku, hodnota „b“ veškeré další významné charakteristiky, 
případně charakteristiky s navzájem srovnatelným výskytem. 

 
Kromě shrnutí poznatků o předchozími kapitolami zachycených vztazích mezi 

jednotlivými dimenzemi se jako užitečný jevil rovněž bližší pohled na prosté průřezové 
srovnání informací prezentovaných v úvodních odstavcích této kapitoly. Pozornost přitom 
byla zaměřena pouze na případy, kdy měla realizace příslušného typu služeb v obci uplatnění 
(jedině v těchto případech bylo možné všechny čtyři sledované dimenze vzájemně porovnat). 
Na základě tohoto vzájemného srovnání jednotlivých služeb (viz přílohy 30 - 38) bylo možné 
konstatovat tyto základní skutečnosti o sociálních službách [pozn. 41]: 
• Rozsah realizace sociálních služeb a jejich přiměřenost potřebám výrazným způsobem 
souvisely s hodnocením dostupných finančních prostředků. U většiny sociálních služeb byl 
nárůst finančních prostředků doprovázen nárůstem pozitivního hodnocení přiměřenosti 
realizovaných služeb a vyšším rozsahem realizovaných aktivit (viz přílohy 31, 33, 34) 
[pozn. 42]. 
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• Situaci, kdy nebyla služba realizována v dostatečném rozsahu, ovšem nelze ve všech 
případech vysvětlovat pouze nedostatkem finančních prostředků. U většiny sociálních služeb 
byly počty respondentů hodnotících dostupné finanční prostředky jako dostatečné vyšší nežli 
počty respondentů, kteří za dostatečný považovali rozsah realizovaných aktivit (viz 
příloha 31). [pozn. 43] 
• Přiměřenost realizovaných služeb aktuálním potřebám výrazným způsobem souvisela s 
rozsahem realizace sociálních služeb. U většiny sociálních služeb byl nárůst rozsahu realizace 
doprovázen nárůstem pozitivního hodnocení přiměřenosti realizovaných služeb (viz 
přílohy 31 a 35). [pozn. 44] 
• U většiny sociálních služeb ovšem určitá část respondentů hodnotila rozsah realizace jako 
odpovídající stávajícím potřebám i přesto, že tento rozsah byl spíše nízký. Toto zjištění nelze 
považovat za nikterak překvapivé - je zcela zřejmé, že k uspokojení potřeb například méně 
početných cílových skupin může dostačovat realizace organizačně nepříliš náročných aktivit. 
Navzdory této skutečnosti však byl nárůst vnímání přiměřenosti u většiny služeb úměrný 
nárůstu rozsahu jejich realizace [pozn. 45]. Rozsah realizace sociální služby je proto nezbytné 
chápat jako klíčový parametr určující situaci v příslušné oblasti a skutečnost, že přiměřenost 
byla v určitých případech hodnocena jako pozitivní i přes nevelký rozsah realizace, vztah 
mezi těmito veličinami nikterak neoslabuje (viz příloha 31). 
• U služeb s nižším zapojením státu (tj. v případech, kdy se na realizaci služby podílely 
častěji orgány státní správy a samosprávy podle méně než 33,3% respondentů) a služeb 
s rovnocenným zapojením státu a NNO (orgány státní správy a samosprávy zapojeny častěji 
podle 33,3-66,6% respondentů) bylo průměrné hodnocení dalších tří dalších sledovaných 
charakteristik v zásadě srovnatelné (viz příloha 32). U skupiny sociálních služeb 
charakterizovaných nejvýraznější aktivitou orgánů státní správy a samosprávy (státní správa a 
samospráva aktivnější podle více než 66,6% respondentů) byl zaznamenán nejvýraznější 
průměrný rozsah realizace a nejvyšší průměrné zastoupení respondentů spokojených 
s přiměřeností realizovaných služeb i s výší finančních zdrojů (viz příloha 32). 
• Tento všeobecný trend ovšem nelze přeceňovat. U všech tří skupin s různou mírou 
zapojení orgánů státní správy a samosprávy byla totiž zjištěna vysoká variabilita uváděných 
odpovědí. Zapojení neziskových organizací, respektive orgánů státní správy a samosprávy tak 
navzdory zaznamenaným souvislostem nemůže být chápáno jako determinující faktor. 
Hodnocení rozsahu realizace [pozn. 46], přiměřenosti realizovaných aktivit [pozn. 47] i výše 
finančních prostředků [pozn. 48] je určováno celým spektrem skutečností charakteristických 
pro příslušný typ sociální služby. 
• Podle rozsahu realizace a přiměřenosti realizovaných aktivit [pozn. 49] bylo možné 
sociální služby rozdělit do těchto čtyř skupin: 

a. domovy s pečovatelskou službou a pečovatelská služba (vysoký rozsah realizace, 
vysoká přiměřenost potřebám), 

b. domovy důchodců (střední rozsah realizace a střední přiměřenost potřebám), 
c. penziony pro důchodce, ošetřovatelské služby v ÚSP a DD, domácí péče a 

poradenské služby (nízký rozsah realizace a střední vnímání přiměřenosti potřebám) 
a  

d. ostatní služby (velmi nízký rozsah realizace a nízká či velmi nízká přiměřenost 
potřebám). 

• Nejvýraznější odlišnosti oproti zjištěným všeobecným trendům byly zjištěny v těchto 
případech: 

a. U pečovatelské služby byl zachycen obecně platný vztah mezi množstvím finančních 
prostředků a hodnocením vybavenosti (s vyšším počtem respondentů uvádějících dostatek 
finančních prostředků byla jako dostatečná častěji vnímána i míra vybavenosti). Nicméně 
vzhledem k danému počtu respondentů uvádějících dostatek finančních zdrojů byla 
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vybavenost hodnocena výrazně příznivěji než u jiných typů služeb. Míra vybavenosti tak 
v tomto případě byla patrně pozitivně ovlivněna i jinými než finančními aspekty. Tomuto 
zjištění lze přitom přikládat značnou váhu s ohledem na vysoký počet respondentů, kteří 
se vyjádřili k oběma srovnávaným otázkám (N=109). Graficky je uvedená skutečnost 
znázorněna v příloze 34. Oproti ostatním případům (vyjma domovů s pečovatelskou 
službou) byly zároveň zaznamenány vyšší počty respondentů uvádějících značný rozsah 
realizace, dostatečný rozsah realizovaných aktivit a dostatek finančních prostředků 
vzhledem k dané aktivitě orgánů státní správy a samosprávy. S ohledem na zřetelně 
převažující aktivitu státních orgánů však toto zjištění nenarušuje zaznamenanou tendenci, 
kdy více žádoucí charakteristiky byly spojeny s vyšší aktivitou státu. I v těchto případech 
byl počet respondentů, kteří odpověděli na obě dvojice otázek zároveň, vysoký: rozsah 
realizace-zapojení NNO 106 případů, přiměřenost aktivit-zapojení NNO 106 případů a 
výše finančních prostředků-zapojení NNO 104 případů. Graficky tato zjištění zachycují 
přílohy 36, 37 a 38. 
b. Domovy s pečovatelskou službou se od všeobecných trendů odlišovaly vyššími počty 
respondentů uvádějícími značný rozsah realizace, dostatečný rozsah realizovaných aktivit 
a dostatek finančních prostředků při dané aktivitě orgánů státní správy a samosprávy než 
ostatní typy sociálních služeb. S ohledem na zřetelně převažující aktivitu státních orgánů 
však toto zjištění nenarušuje zaznamenanou tendenci, kdy více žádoucí charakteristiky 
byly spojeny s vyšší aktivitou státu. Počet respondentů, kteří odpověděli na obě dvojice 
otázek zároveň, byl poměrně vysoký: rozsah realizace-zapojení NNO 94 případů, 
přiměřenost aktivit-zapojení NNO 94 případů a výše finančních prostředků-zapojení NNO 
92 případů. Popsané odlišnosti jsou patrné z příloh 36, 37 a 38. 
c. Penziony pro důchodce vykazovaly vzhledem k danému počtu respondentů 
uvádějících dostatek finančních prostředků výrazně nižší počty respondentů udávajících 
značný rozsah realizace a dostatečnou vybavenost než další typy sociálních služeb. 
V tomto případě tak je potřebné věnovat pozornost především otázce nefinančních stimulů 
pro rozvoj tohoto typu služeb. U tohoto typu služeb byl dále zaznamenán nižší rozsah 
realizace vzhledem k aktivitě státních orgánu než u ostatních typů služeb. S ohledem na 
skutečnost, že přiměřenost realizace potřebám se na základě aktivity státních orgánů od 
všeobecných trendů výrazněji nelišila, je možné tuto odlišnost pominout. U všech zjištění 
týkajících se této služby je ovšem nutné zároveň vzít v potaz skutečnost, že jejich platnost 
výrazně limitoval nízký počet respondentů, kteří se vyjádřili ke každé dvojici vzájemně 
porovnávaných charakteristik: rozsah realizace-výše finančních prostředků 36 případů, 
přiměřenost aktivit-výše finančních prostředků 33 případů a rozsah realizace-zapojení 
NNO 36 případů. Uvedené skutečnosti graficky zobrazují přílohy 33, 34 a 36. 
d. U ošetřovatelských služeb v ÚSP a DD byla ve srovnání s ostatními případy 
zaznamenána vyšší přiměřenost realizovaných aktivit potřebám vzhledem k rozsahu 
realizace (N=73). Značná distance mezi rozsahem realizace a přiměřeností realizovaných 
aktivit tedy sice mohla být odrazem poněkud nižší poptávky po tomto typu služeb, 
nicméně je zřejmé, že stávající poptávka nadále nebyla uspokojena dostatečně. Od 
ostatních typů služeb ošetřovatelské služby odlišoval také nízký rozsah realizace 
vzhledem k počtu respondentů uvádějících dostatek finančních prostředků (N=59). 
V důsledku souběhu obou popsaných odlišností ovšem přiměřenost realizace 
ošetřovatelských služeb vzhledem k hodnocení finančních prostředků odpovídala trendům 
zjištěným v celé sociální oblasti (N=57). S ohledem na shodu s obecnými trendy 
v posledně jmenované oblasti je proto třeba vyšší náklady na realizaci tohoto typu služeb 
nutné považovat i nadále za úměrné dosahovaným výsledkům a pro rozvoj služby mají jak 
nefinanční, tak i finanční stimuly, podobně jako u jiných typů služeb, v zásadě 
srovnatelný význam. U všech zjištění týkajících se této služby je ovšem nutné zároveň 
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vzít v potaz skutečnost, že jejich platnost výrazně limitoval nízký počet respondentů, kteří 
se vyjádřili ke každé dvojici vzájemně porovnávaných charakteristik. Tato zjištění jsou 
znázorněna v přílohách 35, 33 a 34. 
e. Domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem se od ostatních 
typů služeb odlišovaly nižším počtem respondentů uvádějících dostatečnou vybavenost 
vzhledem k počtu respondentů uvádějících dostatek finančních prostředků (viz 
příloha 34). V tomto případě je proto potřebné věnovat pozornost především otázce 
nefinančních stimulů pro rozvoj tohoto typu služeb. Toto zjištění je ovšem limitováno 
nízkým počtem respondentů, kteří se vyjádřili k dvojici vzájemně porovnávaných 
charakteristik (N=30). 
f. Podporované bydlení se od ostatních služeb odlišovalo nižším rozsahem realizace, 
nižší přiměřeností realizovaných aktivit a méně příznivým hodnocením finančních 
prostředků vzhledem aktivitě státních orgánu. (viz přílohy 36, 37 a 38). Výrazné zapojení 
orgánů státní správy a samosprávy tak v tomto případě samo o sobě nevnášelo pozitivní 
impulzy pro realizaci tohoto typu služeb. Podporované bydlení proto zároveň 
reprezentovalo nejméně rozvinutý typ sociálních služeb ze služeb realizovaných ve větším 
rozsahu orgány státní správy a samosprávy. U všech těchto zjištění je ovšem nutné 
zároveň vzít v potaz skutečnost, že jejich platnost výrazně limitoval nízký počet 
respondentů, kteří se vyjádřili ke každé dvojici vzájemně porovnávaných charakteristik: 
rozsah realizace-zapojení NNO 22 případů, přiměřenost aktivit-zapojení NNO 21 případů 
a množství finančních prostředků-zapojení NNO 20 případů. 
g. Domovy na půl cesty a odborná pomoc v krizové situaci se odlišovaly nízkou 
přiměřeností realizace a malým množstvím finančních prostředků vzhledem k aktivitě 
orgánů státní správy a samosprávy (v případě domovů na půl cesty bylo N=21 u vztahu 
mezi zapojením NNO a přiměřeností aktivit a 16 u zapojení NNO a výše finančních 
prostředků, v případě pomoci v krizové situaci bylo N=50 u první dvojice , respektive 47 
u druhé). Stejným způsobem se odlišovaly rovněž terénní programy v rizikových 
komunitách (N=34, respektive 31) a služby sociální rehabilitace (u obou vzájemně 
porovnávaných dvojic charakteristik N=19). V těchto dvou případech se zároveň jednalo o 
typy sociálních služeb vykazující z celého sledovaného spektra nejnižší počty respondentů 
uvádějících dostatek finančních prostředků. Nižším hodnocením přiměřenosti 
realizovaných aktivit vzhledem k aktivitě státních orgánů se odlišovaly také domovy se 
speciálním režimem (N=12, respektive 9). Všechna tato zjištění jsou graficky znázorněna 
v přílohách 37 a 38). Množství odlišností zjištěných v souvislosti se zapojením orgánů 
státní správy a samosprávy jen dále potvrzuje, že tuto charakteristiku nelze chápat jako 
určující faktor a zjištěný všeobecný trend má pouze orientační charakter. Na aktivitu 
orgánů státní správy a samosprávy, respektive neziskových organizací je proto třeba 
nahlížet především jako na průvodní znak, přičemž řešením neuspokojivé situace 
v popsaných případech samozřejmě může být posílení kapacit obou typů subjektů. Na 
základě uvedených souvislostí proto nelze formulovat obecná doporučení a situace 
jednotlivých sociálních služeb musí být v tomto ohledu posuzována vždy individuálně (a 
navíc se zřetelem k charakteristikám konkrétní lokality). U uvedených zjištění je nutné 
zároveň vzít v potaz skutečnost, že jejich platnost silně limitoval nízký počet respondentů, 
kteří se vyjádřili ke každé dvojici vzájemně porovnávaných charakteristik. 
h. Domácí péče se od ostatních služeb odlišovala vyšším rozsahem realizace, vyšší 
přiměřeností realizovaných aktivit a příznivějším hodnocením finančních prostředků 
vzhledem aktivitě státních orgánů. Domácí péči se tedy dařilo se vcelku dobrými výsledky 
realizovat i bez výraznějšího zapojení orgánů státní správy a samosprávy. Zároveň bylo 
možné tento typ služeb považovat za „nejúspěšnější“ mezi službami realizovanými ve 
větší míře nestátními neziskovými organizacemi. Počet respondentů, kteří odpověděli na 
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obě dvojice otázek zároveň, dosahoval v případě vztahu mezi rozsahem realizace a 
zapojením NNO 94, v případě vztahu mezi přiměřeností aktivit a zapojením NNO 92 a 
v případě výše finančních prostředků-zapojení NNO 79 případů. Graficky tato zjištění 
zachycují přílohy 36, 37 a 38. 
i. Vyšší přiměřenost realizovaných aktivit a častěji uváděný dostatek finančních 
prostředků vzhledem k aktivitě orgánů státní správy a samosprávy oproti jiným službám 
byl v méně výrazné míře zaznamenán také u kontaktních center. Oproti domácí péči 
však v tomto případě počty respondentů uvádějících značný rozsah realizace a vyšší 
zapojení orgánů státní správy a samosprávy odpovídaly trendům zjištěným pro celou 
sociální oblast. V případě kontaktních center je zároveň nutné vzít v potaz skutečnost, že 
vztah mezi přiměřeností aktivit a zapojením NNO hodnotilo pouze 42 respondentů a vztah 
mezi množstvím finančních prostředků a zapojením NNO pouze 39 respondentů. Graficky 
tato zjištění zobrazují přílohy 37 a 38. Vysvětlením zjištěných odlišností u domácí péče a 
kontaktních center může být skutečnost, že jejich realizace patří mezi klíčové priority 
obecní politiky v sociální oblasti, nicméně pro orgány státní správy a samosprávy je 
přijatelnější poskytnutí finančních prostředků na jejich realizaci než jejich přímé zajištění 
- ať už z vzhledem k personálním kapacitám obce, efektivitě vynaložených prostředků 
(domácí péče) či potencionálnímu konfliktu rolí (kontaktní centra) [pozn. 50]. 
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5. Doplňující údaje 
 
5.1 Problémové a finanční priority 

Prostřednictvím dotazníku byl zachycen okruh problémů, kterým byla ve spádovém 
území dotázaných obcí věnována nejvýraznější pozornost, a problémů, jejichž řešení ve 
spádovém území dotázaných obcí bylo spojeno s nejvyššími finančními nároky. V obou 
případech se jednalo o otevřené otázky sestávající z pěti samostatných podotázek (prvních 
pěti problémových, respektive finančních priorit).  

Vysoká variabilita zjištěných odpovědí vylučovala možnost srovnání těchto 
odpovědí s dalšími sledovanými otázkami a získané odpovědi tak poskytují spíše doplňující 
informaci k dalším zjištěným skutečnostem. Příčiny vysoké variability bylo nutné spatřovat 
ve skutečnosti, že požadované odpovědi nebyly důsledně specifikovány. V některých 
případech se tak odpovědi vztahovaly pouze k činnosti referátu sociálních věcí, zatímco 
v jiných zahrnovaly i další podstatné priority obecní politiky. Jako problémové a finanční 
priority přitom byla v některých případech uvedena situace určité specifické skupiny, jindy 
byl uváděn určitý problémový jev a velice často byly uváděny také určité konkrétní typy 
aktivit, respektive realizovaných služeb. Všechny tyto tři typy uváděných priorit se 
samozřejmě do určité míry překrývají, nicméně jejich slučování podle jednoho z uvedených 
měřítek by nutně vedlo ke ztrátě informací. 

Z uvedených důvodů byl při klasifikaci odpovědí zvolen následující postup: 
odpovědi byly rozřazeny do 33, respektive 36 základních kategorií umožňujících detailněji 
přiblížit okruh aktivit v sociální oblasti. Rozhodujícím východiskem pro vymezení kategorií 
byla skutečnost, že s určitou cílovou skupinou může být spojeno více různých problémových 
situací, z nichž každá ovšem může být řešena více různými postupy. Jako kritérium pro 
vymezení kategorie tak byly zvoleny cílové skupiny v případech, kdy nebyl výrazněji 
specifikován problém, který tato cílová skupina zažívá nebo jenž je s ní spojován, ani okruh 
realizovaných aktivit. Stejně tak byla příslušnost k určité skupině rozhodující v případech, 
kdy uvedený problém či realizovaná aktivita měla vazbu pouze na situaci určité cílové 
skupiny (např. domovy s pečovatelskou službou) a spektrum problémů či realizovaných 
aktivit pro příslušnou skupinu bylo značně široké. S ohledem na tuto druhou skutečnost také 
bylo upuštěno od dalšího rozlišování u kategorií senioři a osoby se zdravotním handicapem 
[pozn. 51] a péče o děti, rodinu, matky s dětmi [pozn. 52]. V případech, kdy byl detailněji 
specifikován problémový jev, avšak nikoliv realizované aktivity, byl jako kritérium pro 
tvorbu kategorie zvolen problémový jev (sociálně patologické jevy a jejich prevence, sociálně 
patologické jevy u mládeže apod.), v ostatních případech byla uvedena realizovaná aktivita či 
služba (volnočasové aktivity, azylové bydlení, dávky sociální péče apod.), bylo pro zařazení 
do kategorie klíčové vymezení cílové skupiny. Některé typy aktivit (např. nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež) se pohybovala na hranici různých kategorií (volnočasové aktivity, 
prevence sociálně patologických jevů). V takovém případě byla udávaná odpověď zařazena 
do kategorie s vyšší mírou relevance (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež byla zařazena 
do druhé uvedené kategorie s ohledem na skutečnost, že představují nástroj specifické 
prevence sociálně patologických jevů). 

Při hodnocení problémových a finančních priorit bylo nejvíce pozornosti věnováno 
situaci seniorů a zdravotně postižených, péči o rodinu a dítě a nezaměstnanosti. Při hodnocení 
problémových priorit byla značná pozornost věnována rovněž sociálně patologickým jevům u 
mládeže i v dospělé populaci, mezi finančními prioritami zaujímaly velmi významné místo 
problematika bydlení a péče o veřejný prostor. 
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T a b u l k a  459   Výskyt jednotlivých problémových priorit v souboru (% z celkového 
počtu validních odpovědí u každé jednotlivé problémové priority) 

problémová priorita kategorie 
1 2 3 4 5 

pořadí

péče o seniory, osoby se zdravotním handicapem, případně osoby 
zbavené svéprávnosti (služby, provoz zařízení, podpora bydlení, 
odstranění bariér) 

34,2 29,9 18,0 23,9 23,2 1 

péče o děti, rodinu, matky s dětmi (služby, dávky) 11,8 9,4 17,1 13,6 15,1 2 
nezaměstnanost, příp. nezaměstnatelnost, nedostatek pracovních 
příležitostí 18,0 9,4 5,8 2,0 9,3 3 

kriminalita, výchovné problémy, záškoláctví a užívání alkoholu či 
drog mezi mládeží, respektive jejich prevence 5,4 9,3 6,6 10,4 5,8 4 

kriminalita a soc. pat. jevy, respektive jejich prevence 1,8 4,6 5,8 1,1 9,3 5 
volnočasové aktivity pro děti a mládež 3,6 3,8 2,9 7,3 2,3 6 
bytová politika všeobecně 4,5 3,8 3,9 2,0 1,2 7 
sociální byty, bytová situace specifických skupin 3,6 2,9 0,0 5,3 0,0 8 
drogová závislost, vysoká spotřeba alkoholu a jejich prevence 0,9 6,5 0,9 2,0 1,2 9 
péče o marginalizované osoby bez konkrétní specifikace 
(znevýhodněné, vyloučené, "nepřizpůsobivé") 0,0 0,0 5,8 4,2 3,4 10 

sociální služby, sociální problematika všeobecně 0,9 0,9 4,7 1,1 4,7 11 
finanční zajištění sociálně potřebných, DSP 2,7 0,9 2,9 2,0 1,2 12 
dlouhodobá nezaměstnanost 4,5 0,9 0,9 0,0 0,0 13 
pomoc občanům v rizikovém prostředí, v tíživé sociální situaci 0,0 0,9 1,9 1,1 5,8 14 
nehrazení nákladů na bydlení 0,0 2,9 2,9 2,0 0,0 15 
azylové bydlení 1,8 0,9 1,9 2,0 0,0 16 
zdravotní služby, zdravotní problematika 0,9 1,8 0,9 2,0 1,2 17 
romská komunita 1,8 1,9 0,0 1,1 1,2 18 
dávky sociální péče s důrazem na určitou specifickou skupinu 0,9 3,8 0,9 0,0 0,0 19 
veřejný prostor (životní prostředí, památky, sport. a kulturní vyžití) 0,0 0,0 1,9 3,2 2,3 20 
mezilidské soužití 0,9 0,0 3,9 1,1 0,0 21 
pomoc při ztrátě bydlení či osobám bez přístřeší 0,0 0,9 3,9 1,1 0,0 22 
komunitní plánování 0,0 1,9 0,0 1,1 2,3 23 
školství, vzdělávací aktivity 0,0 0,9 0,9 2,0 1,2 24 
poradenské služby 0,0 0,0 1,9 1,1 2,3 25 
rozvoj obce/města, investice, infrastruktura, podpora podnikání 1,8 0,9 0,0 0,0 1,2 26 
konflikty s etnickým podtextem, situace etnických menšin 0,0 0,0 0,0 2,0 3,4 27 
adaptace na život z dávek (sociální past), příp. jejich zneužívání 0,0 0,0 1,9 1,1 0,0 28 
nejasná odpověď, kombinovaná kategorie 0,0 0,0 0,0 2,0 1,2 29 
osoby opouštějící ústavní péči 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 30 
dopravní obslužnost 0,0 0,0 0,9 1,1 0,0 31 
extrémní chudoba, nezvládání hospodaření s penězi 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 32 
osoby vracející se z VTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 33 
procento zodpovězených odpovědí 97,4 93,9 92,1 84,2 75,4 88,6
koeficient pro výpočet pořadí příslušné kategorie* 1 0,8 0,7 0,6 0,5 ---

* Vzhledem k možnosti uvedení jednotlivých kategorií v rámci více problémových priorit nebylo možné zjistit 
celkový výskyt jednotlivých kategorií mezi pěti nejzávažnějšími problémy prostým součtem jejich jednotlivých 
výskytů. Kategorie proto byly seřazeny na základě pořadových hodnot vypočtených na základě součtu výskytů 
přepočtených podle koeficientu zohledňujícího lišící se význam jednotlivých priorit. 
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T a b u l k a  460   Výskyt jednotlivých finančních priorit v souboru (% z celkového počtu 
validních odpovědí u každé jednotlivé problémové priority) 

finanční priorita kategorie 
1 2 3 4 5 pořadí 

péče o seniory, osoby se zdr. handicapem, příp. osoby zbavené 
svéprávnosti (služby, provoz zařízení, podpora bydlení, odstranění 
bariér) 

39,7 42,5 32,2 26,5 19,4 1 

péče o děti, rodinu, matky s dětmi (služby, dávky) 2,7 10,2 6,3 5,0 8,9 2 
nezaměstnanost, příp. nezaměstnatelnost, nedostatek pracovních 
příležitostí 16,2 2,8 0,0 1,3 3,0 3 

bytová politika všeobecně 3,6 10,2 1,1 1,3 3,0 4 
veřejný prostor (životní prostředí, památky, sport. a kulturní vyžití) 1,8 3,8 4,1 5,0 7,4 5 
kriminalita a soc. pat. jevy, respektive jejich prevence 0,0 3,8 4,1 8,8 5,9 6 
volnočasové aktivity pro děti a mládež 2,7 0,0 5,2 10,1 3,0 7 
finanční zajištění sociálně potřebných, DSP 8,1 2,8 2,1 1,3 0,0 8 
drogová závislost, vysoká spotřeba alkoholu a jejich prevence 0,9 1,9 8,3 3,7 1,5 9 
výstavba či rekonstrukce zařízení poskytující soc. služby, 
bezbariérovost 4,5 6,4 0,0 1,3 1,5 10 

dávky sociální péče s důrazem na určitou specifickou skupinu 6,3 0,0 1,1 3,7 3,0 11 
sociální byty, bytová situace specifických skupin 1,8 4,7 3,1 1,3 4,5 12 
kriminalita, výchovné problémy, záškoláctví a užívání alkoholu či 
drog mezi mládeží, respektive jejich prevence 0,0 0,9 4,1 3,7 5,9 13 

rozvoj obce/města, investice, infrastruktura, podpora podnikání 3,6 0,9 1,1 2,6 1,5 14 
sociální služby, sociální problematika všeobecně 0,0 0,0 4,1 2,6 4,5 15 
podpora NNO a organizací zřizovaných městem 0,0 0,0 3,1 5,0 3,0 16 
péče o marginalizované osoby bez konkrétní specifikace 
(znevýhodněné, vyloučené, "nepřizpůsobivé") 0,9 0,9 1,1 1,3 4,5 17 

školství, vzdělávací aktivity 0,9 0,0 4,1 2,6 0,0 18 
azylové bydlení, ubytovny 0,0 0,9 5,2 0,0 1,5 19 
zdravotní služby, zdravotní problematika 0,9 0,9 2,1 0,0 1,5 20 
nejasná odpověď, kombinovaná kategorie 0,0 0,9 0,0 1,3 4,5 21 
administrativní činnost / výkon soc. práce 0,0 0,9 2,1 1,3 1,5 22 
pomoc občanům v rizikovém prostředí, v tíživé sociální situaci 0,0 1,9 1,1 0,0 1,5 23 
dlouhodobá nezaměstnanost 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24 
mezilidské soužití 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24 
nehrazení nákladů na bydlení 0,0 0,9 0,0 1,3 1,5 26 
konflikty s etnickým podtextem, situace etnických menšin 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 26 
pomoc při ztrátě bydlení či osobám bez přístřeší 0,0 0,0 1,1 1,3 0,0 28 
extrémní chudoba, nezvládání hospodaření s penězi 0,0 0,0 1,1 1,3 0,0 28 
dopravní obslužnost 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 30 
komunitní plánování 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 30 
poradenské služby 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 32 
náklady na individuální dopravu za specializovanou péčí 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 33 
schopnost financovat veřejné výdaje 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 34 
romská komunita 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 35 
osoby vracející se z VTOS 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 35 
procento zodpovězených odpovědí 97,4 94,7 84,2 69,3 58,8 80,9
koeficient pro výpočet pořadí příslušné kategorie 1 0,8 0,7 0,6 0,5 ---

* Vzhledem k možnosti uvedení jednotlivých kategorií v rámci více problémových priorit nebylo možné zjistit 
celkový výskyt jednotlivých kategorií mezi pěti nejzávažnějšími problémy prostým součtem jejich jednotlivých 
výskytů. Kategorie proto byly seřazeny na základě pořadových hodnot vypočtených na základě součtu výskytů 
přepočtených podle koeficientu zohledňujícího lišící se význam jednotlivých priorit. 
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5.2 Struktura finančních zdrojů 
Struktura finančních zdrojů byla v dotazníku charakterizována dvěma otázkami. 

Nejprve byli respondenti vyzváni k uvedení objemu finančních prostředků (v tisících) na 
realizaci služeb sociální péče, služeb sociální prevence a zdravotních služeb a následně byl 
sledován procentní poměr státních dotací, krajských dotací, specifických příjmů do obecní 
pokladny (správní poplatky, pokuty), prostředků z fondů EU, prostředků získaných 
z nadačních fondů a jiných zdrojů (dary, sponzoring apod.). Analýza výsledků první z těchto 
otázek byla předmětem samostatné výzkumné studie (Průša. L.: Obce (města) a kraje a výdaje 
na sociální služby v roce 2004, VÚPSV, Praha 2006). 

K procentní struktuře finančních zdrojů se vyjádřilo 86,8% respondentů, součet 
všech udávaných hodnot ovšem dosahoval hodnoty 100 pouze v 88,9% z těchto případů. 
Respondenti, kteří uvedli vlastní komentář (9,6%), převážně odůvodňovali ponechání otázky 
nezodpovězené (6,1% z celkového počtu respondentů) [pozn. 53], ve zbylých případech 
(3,5%) byl blíže specifikován charakter odhadnutých hodnot. 

Průměrné hodnoty (dvě třetiny z vlastních zdrojů, třetina ze státních dotací a desetina 
prostředků z krajských dotací) nebylo možné při hodnocení situace považovat za vyhovující 
údaj, neboť uváděná struktura finančních zdrojů ve sledovaném souboru vykazovala velice 
výraznou variabilitu. Z tohoto důvodu byl význam jednotlivých typů finančních zdrojů 
následně analyzován odděleně (prostřednictvím četnosti výskytu definovaných procentních 
intervalů pro každý typ zdroje). U poloviny obcí měly dominantní význam vlastní zdroje 
obce, pro pětinu obcí byly rozhodující příjmy ze státních dotací. Pouze v desetině 
sledovaných obcí byl zaznamenán nulový či zanedbatelný význam prostředků získaných 
z jejich vlastních zdrojů. Prostředky z fondů EU, nadačních fondů či jiné zdroje v naprosté 
většině případů neměly žádný význam či měly význam pouze zanedbatelný. 

 
T a b u l k a  461   Statistické údaje o struktuře finančních zdrojů (pouze u případů, kde 
činil celkový součet 100%). 

typ finančního zdroje počet případů minimum maximum průměrná 
hodnota 

směrodatná 
odchylka 

státní dotace 88 0 100 29,3 35,0
krajské dotace 88 0 97 12,1 21,3
vlastní zdroje obce (správní 
poplatky, pokuty) 

88 0 100 57,1 35,3

prostředky z fondů EU 88 0 35 0,5 3,8
nadace 88 0 10 0,3 1,3
jiné (dary, sponzoring apod.) 88 0 28 0,9 3,3

 
T a b u l k a  462   Hodnocení významu jednotlivých zdrojů (% respondentů řadících 
příslušný typ zdroje do skupin definovaných stanoveným procentním intervalem) 

typ finančního zdroje 
žádné prostředky / 
nevýznamný zdroj 
prostředků (0-9%)

středně významný 
zdroj prostředků 

(10-32%) 

klíčový zdroj 
prostředků (33-

66%) 

dominantní zdroj 
prostředků 
(67-100%) 

státní dotace 51,1 12,5 12,5 23,9
krajské dotace 64,8 23,9 6,8 4,5
vlastní zdroje obce (správní 
poplatky, pokuty) 

10,2 26,1 13,6 50,0

prostředky z fondů EU 98,9 0,0 1,1 0,0
nadace 98,9 1,1 0,0 0,0
jiné (dary, sponzoring 
apod.) 98,9 1,1 0,0 0,0
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Poznámky 
 
1. Sociální vyloučení je proces, díky němuž je určitý jedinec vytlačen na okraj společnosti a při němž nelze 

dosáhnout plné participace v důsledku působení chudoby, nedostatku základních kompetencí a příležitostí 
k celoživotnímu učení, nebo následkem jeho diskriminace. V této situaci se dále zhoršuje přístup těchto 
osob k práci, příjmům, příležitostem ke vzdělání a možnostem rozvoje kvalifikace, stejně jako možnosti 
jejich zapojení do aktivit a vztahových sítí společnosti a komunity. Mají omezený přístup k institucím 
disponujícím mocí rozhodovat a často se proto cítí bezmocné a neschopné činit rozhodnutí, která je denně 
ovlivňují. [European Commission, 2005: 10]. 

2. Vzhledem k širokému okruhu potřeb jedince nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci může být určitý 
jedinec ve stejný moment „reprezentantem“ několika cílových skupin zároveň. Jeho „zařazení“ z hlediska 
cílových skupin se může vzhledem k dynamice jeho potřeb v čase výrazně proměňovat (např. psychické a 
sociální potřeby osob po těžkých úrazech v průběhu rehabilitačního procesu). 

3. Denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, centra denních služeb, pečovatelská 
služba, chráněné bydlení, podporované bydlení, domovy důchodců, penziony pro důchodce, domovy 
s pečovatelskou službou, domovy se speciálním režimem, ošetřovatelské služby v ústavech sociálních péče 
a poradenství. 

4. Osobní asistence a odlehčovací služby, domácí péče, azylové služby, domovy na půl cesty, služby 
přechodného přenocování, krizová pomoc, terapeutické komunity, doléčovací programy, terénní programy 
v rizikových komunitách, nízkoprahové služby pro děti a mládež, kontaktní centra, nízkoprahová centra pro 
bezdomovce, služby sociální rehabilitace, služby rané péče. 

5. Denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, centra denních služeb, pečovatelská 
služba, chráněné bydlení, podporované bydlení, domovy důchodců, penziony pro důchodce, domovy 
s pečovatelskou službou, domovy se speciálním režimem, ošetřovatelské služby v ústavech sociálních péče 
a poradenství, domácí péče, terénní programy v rizikových komunitách, poradenství. 

6. Osobní asistence a odlehčovací služby, azylové služby, domovy na půl cesty, služby přechodného 
přenocování, krizová pomoc, terapeutické komunity, doléčovací programy, nízkoprahové služby pro děti a 
mládež, kontaktní centra, nízkoprahová centra pro bezdomovce, služby sociální rehabilitace, služby rané 
péče. 

7. Značný rozsah realizace, nízký rozsah realizace, vyšší zapojení NNO, nižší zapojení NNO, dostatek 
finančních zdrojů, nedostatek finančních zdrojů. 

8. Tj. v případech, kdy se na realizaci služby podílely častěji orgány státní správy a samosprávy podle méně 
než 33,3% respondentů. 

9. Zapojení orgánů státní správy a samosprávy do realizace služby bylo častější podle 33,3-66,6% respondentů. 
10. Zapojení orgánů státní správy a samosprávy do realizace služby bylo častější podle více než 66,6% 

respondentů. 
11. Nejpočetnější skupinou a zároveň skupinou s nejlépe zabezpečenými potřebami byli senioři; intenzita 

podpory této skupině je s ohledem na předpokládaný demografický vývoj pozitivním zjištěním. 
12. Do situace seniorů se promítá princip solidarity mezi mladšími a staršími, u matek s dětmi solidarita 

bezdětných s rodinami s dětmi. Naopak návrat z výkonu trestu přirozeně zvláštní podporu nenárokuje 
(ponecháme-li stranou podporu, jíž představuje možnost účasti v různých resocializačních programech). 

13. Na krajské úrovni by mohly být dotazníky jako informační materiál využity pouze v případě účasti 
veškerých obcích příslušného kraje. Ani na základě situace v polovině obcí (Karlovarský kraj) nelze 
vyvozovat konkrétní podobu krajských strategií. 

14. Přirozeným limitem pro využití při komunitním plánování je skutečnost, že situace nebyla hodnocena 
„v terénu“, ale „od stolu“. Ačkoli tedy předpokládáme, že dotazníky byly vyplněny osobami orientujícími se 
v sociální problematice, odpovědi získané za každou dotázanou obec mají charakter subjektivní výpovědi a 
k této skutečnosti je samozřejmě nezbytné přihlédnout. V některých případech na komplikovanost dotazníku 
upozorňovali i sami respondenti v doplňujících sděleních (v případě využití dotazníku jako analytického 
podkladu je ovšem samozřejmě možné od určitých otázek odhlédnout, případně i zvážit jeho modifikaci). I 
přesto však může dotazník naznačovat oblasti, jimž je potřebné věnovat zvýšenou pozornost. 

15. Jednalo se o 1 dotaz týkající se územní působnosti a 1 připomínku vztahující se k přesnosti vymezení 
nabízených odpovědí na uvedené otázky. Některé další poznámky však i přesto naznačovaly, že míra 
relevance získaných odpovědí se mohla napříč zkoumaným vzorkem velice výrazně odlišovat. Ve dvou 
případech bylo uvedeno obtížné shánění údajů, respektive možnost pouze rámcového odhadu. V dalších 
dvou případech naopak byla konstatována dobrá znalost prostředí v souvislosti s rozsahem spolupráce 
s neziskovými organizacemi, případně s ohledem na realizaci komunitního plánu. U jiných případů vysokou 
míru relevantnosti zjištěných údajů naznačovaly poznámky týkající se podrobnosti zpracování a pozornosti 
věnované dotazníku. Možná zkreslení zjištěných výsledků tak je třeba přičítat především dostupnosti dat pro 
respondenty zapojené do tohoto výzkumu. 
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16. Orientačně bylo takovéto srovnání vyhotoveno pro index stáří a míru nezaměstnanosti. U obou těchto 
charakteristik byla zaznamenána vysoká shoda jak pro celou ČR, tak v jednotlivých regionech. 

17. Kategorie pro odpovědi uvádějící méně než 10 příjemců sociálních služeb či péče je v tabulce uvedena 
samostatně, neboť její zastoupení je hodno zvláštního zřetele, nicméně s ohledem na řády dalších kategorií 
je u zde zvolené kategorizace hodnocena společně s kategorií „10 - 49“. 

18. Aritmetické průměry jsou u proměnných zachycujících možnosti uspokojení vybraných cílových skupin 
použity s ohledem na snahu zlepšit možnosti vzájemného srovnání napříč jednotlivými skupinami. I přes 
relativně zřetelné rozdíly v intenzitě jednotlivých stupňů škály je ovšem třeba mít na zřeteli ordinální 
povahu sledovaných proměnných a chápat tuto charakteristiku jako především orientační. 

19. Souvislost s velikostí spádového území byla zaznamenána i u dalších identifikovaných faktorů. Nicméně 
pouze u tohoto faktoru byla tato souvislost zřetelně statisticky průkazná i u nerotovaného řešení (korelační 
koeficient 0,62). 

20. Ta se opírala o standardizované odchylky uvedených hodnot od aritmetického průměru ze všech takto 
upravených faktorových skórů. 

21. Nejedná se o srovnání s průměrným počtem uvedené skupiny v souboru, ale o její podprůměrný výskyt 
vzhledem k počtu dalších skupin identifikovaných v rámci analýzy. 

22. Tj. počty jednotlivých skupin proporčně odpovídají jejich zastoupení v celém sledovaném vzorku. 
23. Kladný Goodmaův-Kruskalův koeficient γ u všech sledovaných problémů vypovídal o zřetelně převažující 

tendenci respondentů uvádět při větším rozsahu problému vyšší potřebnost realizace specifických aktivit. 
Tento vztah byl statisticky významný u 15 ze všech 21 sledovaných problémů (u 11 na jednoprocentní 
hladině významnosti, u 4 na pětiprocentní hladině významnosti). Zjištěný vztah nebyl průkazný u krádeží a 
drobné kriminality, dlouhodobé nezaměstnanosti, užívání alkoholu mezi mládeží, dětské prostituce, 
problémů se školní docházkou a dětí se syndromem CAN. 

24. První skupina označená jako „zpravidla málo významný problém“ byla charakterizována výskytem 
odpovědí „častý problém“ a „klíčový problém“ v méně než 33,3% z celkového počtu odpovědí, kdy byl 
hodnocen rozsah problému a zároveň přiměřenost realizovaných opatření. Ve druhé skupině („problém 
s proměnlivým rozsahem) byla sledovaná odpověď zachycena ve více než 33,3% a v méně než 66,6% 
případů. Jako „zpravidla významný problém“ byly označeny problémy, kde by se tato odpověď vyskytla ve 
více než 66,6%. 

25. První skupina označená jako „problém zpravidla řešen nedostatečně“ byla charakterizována výskytem 
odpovědi „problém řešen v dostatečné míře“ v méně než 33,3% z celkového počtu odpovědí, kdy byl 
hodnocen rozsah problému a zároveň přiměřenost realizovaných opatření. Druhá skupina („problém řešen 
v různé míře) zahrnovala případy, kdy byla sledovaná odpověď zachycena ve více než 33,3% a v méně než 
66,6% případů. Jako „zpravidla dostatečně řešené problémy“ by bylo možné označit takové, kde by se tato 
odpověď vyskytla ve více než 66,6%. Do této skupiny nebylo možné zařadit žádný ze sledovaných 
problémů. 

26. Jedná se o hodnotu zachycenou ve sloupci „validní procenta“ výše uvedené tabulky. Údaje v následující 
tabulce této hodnotě vždy rámcově odpovídají, mohou však být ovlivněny chybějícími hodnotami 
(respektive rozložením validních odpovědí a zkreslením způsobeným zaokrouhlením odlišného počtu 
analyzovaných případů). 

27. S ohledem na specifickou úpravu správního členění nebyly předmětem této analýzy správní obvody 
hlavního města Prahy [zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 129/2000 Sb., zákon č. 131/2000 Sb.]. Projevem této 
skutečnosti je mírný rozdíl mezi těmito údaji a údaji z výše uvedených tabulek zachycujících údaje o 
rozsahu realizace a přiměřenosti potřebám v celém sledovaném vzorku. 

28. S ohledem na specifickou úpravu správního členění nebyly předmětem této analýzy správní obvody 
hlavního města Prahy [zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 129/2000 Sb., zákon č. 131/2000 Sb.]. 

29. Konkrétně byly uvedeny tyto odpovědi: služba zajištěna NNO; organizace zřízené státní správou či 
samosprávou realizují služby v obvyklém rozsahu; širší spektrum služeb realizují NNO; rovnoměrné 
zapojení; navzájem se doplňují; v části obcí realizují spíše NNO, v jiných spíše státní správa či samospráva. 

30. Pakliže by tyto údaje byly navzájem koherentní, nepředstavovala by tato situace závažnější problém a 
normativ definovaný pro obce s rozšířenou působností by bylo možné vnímat jako dobře nastavený, 
nicméně do značné míry orientační údaj. Rozhodování o potřebnosti realizace by se tak i na úrovni obce 
s rozšířenou působností v konečné fázi odvíjelo od komunitního plánování a vybavenost by v kontextu 
udávané potřebnosti prakticky plně (v případě ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců) či do značné míry (v případě osobní asistence a odlehčovacích služeb) odpovídala stávajícím 
potřebám. Realizace těchto služeb na úrovni obce s POU by nadále nebyla definována normativem a 
rozhodování o jejich realizaci by se opíralo přednostně o priority identifikované komunitním plánem. 
Naopak nesoulad mezi zjištěnými údaji by vypovídal o nedostatečné komunikaci mezi jednotlivými obcemi 
a výrazném podhodnocení významu služby na úrovni obce s rozšířenou působností. V takovém případě by 
bylo nutné realizaci tohoto typu služeb na úrovni obce s rozšířenou působností považovat za základní 
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standard, přičemž realizace tohoto typu služeb by měla být doporučena i pro obce s POU, v nichž bude 
identifikována jako jedna z priorit. V tomto druhém případě by přibližně dvoutřetinovou vybavenost osobní 
asistencí a odlehčovacími službami v obcích s rozšířenou působností bylo nutné hodnotit jako velice 
znepokojující zjištění. Obtížně dosažitelná by byla rovněž realizace ošetřovatelských služeb v ústavech 
sociální péče a domovech důchodců standardně na úrovni obce s rozšířenou působností (vybaveny necelé tři 
čtvrtiny obcí s rozšířenou působností). V tomto druhém případě se ovšem stanovení standardu nejeví jako 
zcela účelné, neboť počty respondentů uvádějících malou vybavenost a respondentů uvádějících malou 
potřebnost jsou již poměrně vysoké (přibližně čtvrtina případů) a rozdíl mezi hodnocením vybavenosti a 
potřebnosti je jen minimální. 

31. Dva domovy s pečovatelskou službou; součástí služby je zajištění bydlení pro zdravotně postižené občany; 
stávající zařízení je v současnosti rozšiřováno. 

32. Domov pro seniory a zdravotně postižené, kapacita zařízení 50 lůžek, přijímá klienty z celé ČR, jedná se o 
církevní zařízení. 

33. Zajišťuje zdravotní sestra na živnostenský list; služba není samostatně organizačně zajištěna (poskytují 
některé sestry praktických lékařů), OÚ nedisponuje bližšími informacemi. 

34. Nerealizováno, ale existuje možnost zprostředkování prostřednictvím K-centra, které v obci působí; služba 
realizována na krajské úrovni. 

35. Možnost zprostředkování prostřednictvím kontaktního centra pro drogově závislé, popřípadě přímá 
intervence; zajišťuje zařízení na úrovni kraje. 

36. Denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, centra denních služeb, pečovatelská 
služba, chráněné bydlení, podporované bydlení, domovy důchodců, penziony pro důchodce, domovy 
s pečovatelskou službou, domovy se speciálním režimem, ošetřovatelské služby v ústavech sociálních péče 
a poradenství. 

37. Osobní asistence a odlehčovací služby, domácí péče, azylové služby, domovy na půl cesty, služby 
přechodného přenocování, krizová pomoc, terapeutické komunity, doléčovací programy, terénní programy 
v rizikových komunitách, nízkoprahové služby pro děti a mládež, kontaktní centra, nízkoprahová centra pro 
bezdomovce, služby sociální rehabilitace, služby rané péče. 

38. Denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, centra denních služeb, pečovatelská 
služba, chráněné bydlení, podporované bydlení, domovy důchodců, penziony pro důchodce, domovy 
s pečovatelskou službou, domovy se speciálním režimem, ošetřovatelské služby v ústavech sociálních péče 
a poradenství, domácí péče, terénní programy v rizikových komunitách, poradenství. 

39. Osobní asistence a odlehčovací služby, azylové služby, domovy na půl cesty, služby přechodného 
přenocování, krizová pomoc, terapeutické komunity, doléčovací programy, nízkoprahové služby pro děti a 
mládež, kontaktní centra, nízkoprahová centra pro bezdomovce, služby sociální rehabilitace, služby rané 
péče. 

40. I v případě, že by mezi jednotlivými dimenzemi bylo smysluplné sledovat pouze jeden typ vztahu (tj. 
zachytit například buďto podmíněnost rozsahu realizace finančními prostředky nebo rozdíly v hodnocení 
finančních prostředků u služeb s různým rozsahem, nikoli však již obojí), je možné se zaměřit na šest 
různých vztahů, z nichž každý může přinést důležité poznatky (jedná se o tyto vztahy mezi jednotlivými 
dimenzemi: rozsah-přiměřenost, rozsah-zapojení NNO, rozsah-finance, přiměřenost-zapojení NNO, 
přiměřenost-finance, zapojení NNO-finance). V takové situaci je ovšem nutné rozhodnout se mezi dalším 
nárůstem (pravděpodobně značně nesourodých) informací a obtížnou možností jejich dalšího zobecnění 
(srov. Atkinson, A. B. et al, 2005: 62 -66) nebo zaměřením pouze na určité dimenze, jež ovšem na druhou 
stranu nemusí situaci v sociálních službách dostatečně vystihovat (srov. tamtéž, s. 62 - 66 a Mabbett, D., 
2004: 9). 

41. Je přitom nezbytné reflektovat limity takto zjištěných údajů: analýza opírající se o srovnání průměrných 
údajů pro každý sledovaný typ služeb (metadata) nemusí reflektovat individuální varianci, tj. množství 
finančních prostředků může jako dostatečné hodnotit jiná skupina respondentů, než jaká hodnotila 
přiměřenost služby jako dostatečnou (ze zjištěných údajů ovšem bylo patrné, že se tak dělo jen ojediněle). 
Dalším závažným limitem byla skutečnost, že v případech, kdy nebyla služba realizována, nebyly ostatní 
charakteristiky sledovány.Vztahy mezi jednotlivými charakteristikami tak bylo u typů sociálních služeb 
s nízkou mírou realizace možné ilustrovat pouze na nepočetné skupině respondentů. 

42. Nejnižší rozsah realizace vzhledem k objemu vynakládaných finančních prostředků byl zaznamenán u 
penzionů pro důchodce a u ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců (viz 
příloha 33). Slabší vztah mezi hodnocením přiměřenosti a množstvím finančních prostředků byl 
zaznamenán u penzionů pro důchodce a domovů sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem 
(viz příloha 34). 

43. Nejvýrazněji byla tato skutečnost patrná u penzionů pro důchodce a domovů sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním handicapem (viz předchozí poznámka). 
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44. Od uvedeného trendu se výrazněji odchylovaly pouze ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a 
v domovech důchodců. U tohoto typu služeb byla při středně vysokém počtu respondentů uvádějících 
značný rozsah realizace zaznamenána vysoká přiměřenost stávajícím potřebám (viz příloha 35). 

45. Výjimkou v tomto ohledu byly jedné na straně ošetřovatelské služby v ÚSP a DD (viz předchozí 
poznámka). Naopak v případě pečovatelské služby, domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou se 
počet respondentů uvádějících značný rozsah realizace v podstatě překrýval s počtem respondentů pozitivně 
hodnotících přiměřenost realizace potřebám (viz příloha 31). 

46. Od zjištěného trendu se v tomto případě nejvýrazněji odchylovala domácí péče (služba výraznou měrou 
realizovaná NNO s poměrně vysokým rozsahem realizace). Výrazně se odchylovaly také domovy 
s pečovatelskou službou a pečovatelská služba. Ty byly sice převážně realizovány orgány státní správy a 
samosprávy, ale vzhledem k masivnímu rozsahu realizace spadaly oba tyto typy sociálních služeb do zcela 
specifické kategorie (odstup mezi domovy s pečovatelskou službou a domovy důchodců jakožto třetím 
nejrozsáhleji realizovaným typem sociálních služeb přesahoval 20%). Naopak nižší rozsah realizace, než by 
odpovídalo zjištěnému trendu, byl zaznamenán u penzionů pro důchodce a podporovaného bydlení. 
Odlišnost od celkového trendu však zde byla méně výrazná než v předchozích uvedených případech (viz 
příloha 36). 

47. Nejvýraznější odlišnost byla zaznamenána u domácí péče, domovů s pečovatelskou službou a pečovatelské 
služby. Tyto odlišnosti měly totožnou povahu jako v případě vztahu mezi zapojením státu a rozsahem 
realizace (viz předchozí poznámka). Podobná situace, jaká se vyskytla v případě domácí péče (tj. poměrně 
dobrá vybavenost při nízkém zapojení státních orgánů) byla v poněkud nižší míře zaznamenána u 
kontaktních center. Možným vysvětlením této skutečnosti je, že NNO v této oblasti nehrají ve vztahu ke 
státu „vedlejší roli“, ale plně zastávají klíčový zájem orgánů státní správy a samosprávy, do jehož 
uspokojení se státní subjekty nemohou plně zapojovat s ohledem na konflikt mezi hodnotami společnosti a 
cílové skupiny či na ohrožení důvěry cílových skupin. Podporované bydlení, domovy se speciálním 
režimem pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, domovy na půl cesty a poskytování odborné 
pomoci v krizové situaci představovaly služby se střední mírou zapojení státních orgánů a zároveň nejnižší 
mírou přiměřenosti realizovaných aktivit. Mezi aktivitami realizovanými nejvýrazněji NNO byla nejnižší 
míra přiměřenosti realizovaných aktivit zaznamenána u terénních programů v rizikových komunitách a 
služeb sociální rehabilitace (viz příloha 37). 

48. Vztah mezi zapojením státních orgánů a výší finančních prostředků vykazoval naprosto srovnatelné 
charakteristiky jako vztah mezi zapojením státních orgánů a přiměřeností aktivit. Mezi typy služeb lišící se 
od celkového trendu bylo možno zařadit stejné typy služeb jako v předešlém případě, zaznamenané 
odlišnosti přitom měly stejnou povahu (viz předchozí poznámka). Oproti předchozí sledované skutečnosti 
bylo možné v tomto případě pozorovat silnější závislost. Dvě nejméně uspokojivě financované sociální 
služby (terénní programy v rizikových komunitách a služby sociální rehabilitace) byly realizovány 
v převážné míře NNO (viz příloha 38). 

49. Na základě těchto dvou kritérií se sociální služby seskupily do nejvíce vnitřně sourodých, avšak navzájem se 
lišících skupin (viz příloha 35). 

50. Respektive důsledkům takového konfliktu rolí, jímž může být jak odmítnutí této role obce většinovou 
populaci, tak snížená ochota cílové skupiny vyhledávat tyto služby (vedoucí ke snížení jejich efektivity). 

51. U této kategorie bylo uváděno velice různorodé spektrum řešených problémů i realizovaných služeb, 
detailnější kategorizace by vyžadovala značné rozšíření počtu sledovaných kategorií. 

52. V tomto případě by bylo nutné značné rozšíření počtu kategorií s ohledem na vysoký počet různých lišících 
se podskupin - péče o rodinu všeobecně, matky samoživitelky, matky na mateřské dovolené, matky s dětmi 
ocitající se v krizové situaci, problémové rodiny, sociálně právní ochrana všeobecně, děti vyrůstající 
v problémovém prostředí, děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí, delikventní mládež apod. 

53. Převážně se jednalo o odkazy na nemožnost získání takovýchto informací, případně odkaz na informace 
magistrátu či uvedení skutečnosti, že tyto údaje lze odhadnout pouze u dávek sociální péče, nikoli pro celou 
oblast sociálních služeb. 
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služby nebo péče 
Tabulka 52:  Možnosti uspokojení potřeb osob vracejících se z výkonu trestu 
Tabulka 53:  Možnosti uspokojení potřeb osob vracejících se z výkonu trestu podle velikosti 

cílové skupiny 
Tabulka 54:  Počty dětí a mladistvých ohrožených drogovou závislostí, kterým byly 

poskytnuty sociální služby nebo péče 
Tabulka 55:  Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých ohrožených drogovou 

závislostí 
Tabulka 56:  Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob vracejících se z 

výkonu trestu 
Tabulka 57:  Možnosti uspokojení potřeb dětí a mladistvých ohrožených drogovou 

závislostí podle velikosti cílové skupiny 
Tabulka 58:  Počty osob léčených ze závislosti na drogách nebo na nich závislých, kterým 

byly poskytnuty sociální služby nebo péče 
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Tabulka 59:  Možnosti uspokojení potřeb osob léčených ze závislosti na drogách nebo na 
nich závislých 

Tabulka 60:  Komentáře týkající se možností uspokojení potřeb osob léčených ze závislosti 
na drogách nebo na nich závislých 

Tabulka 61:  Možnosti uspokojení potřeb osob léčených ze závislosti na drogách nebo na 
nich závislých podle velikosti cílové skupiny 

Tabulka 62:  Orientační extrapolace velikosti cílové skupiny v ČR na základě počtů osob 
uváděných respondenty 

Tabulka 63:  Zátěže faktorů určujících velikost cílových skupin 
Tabulka 64:  Typologie podle převažujících charakteristik cílové populace 
Tabulka 65:  Srovnání možností uspokojení specifických potřeb u všech sledovaných skupin 
Tabulka 66:  Faktorové zátěže podle možností uspokojení potřeb jednotlivých cílových 

skupin 
Tabulka 67:  Možnosti uspokojení specifických potřeb u jednotlivých typů skupin  
Tabulka 68:  Možnosti uspokojení specifických potřeb podle jednotlivých typů skupin 
Tabulka 69:  Index možnosti uspokojení potřeb jednotlivých typů cílových skupin v 

regionech 
Tabulka 70:  Index možnosti uspokojení potřeb jednotlivých typů cílových skupin podle 

velikosti spádového území obce 
Tabulka 71:  Srovnání indexu možnosti uspokojení potřeb u poloviny případů s vysokým 

početním zastoupením s polovinou případů nízkým početním zastoupením 
Tabulka 72:  Výskyt problému v mezilidském soužit bez etnického podtextu 
Tabulka 73:  Komentáře týkající se výskytu problémů v mezilidském soužití bez etnického 

podtextu 
Tabulka 74:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů v 

mezilidském soužití bez etnického podtextu 
Tabulka 75:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení problémů v 

mezilidském soužití bez etnického podtextu 
Tabulka 76:  Vztah mezi významem problémů v mezilidském soužití bez etnického 

podtextu a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 77:  Výskyt interetnických konfliktů či projevů rasové nesnášenlivosti 
Tabulka 78:  Komentáře týkající se výskytu interetnických konfliktů či projevů rasové 

nesnášenlivosti 
Tabulka 79:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení interetnických konfliktů 

či boje proti rasové nesnášenlivosti 
Tabulka 80:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 

interetnických konfliktů či boje proti rasové nesnášenlivosti 
Tabulka 81:  Vztah mezi významem interetnických konfliktů či projevů rasové 

nesnášenlivosti a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 82:  Výskyt problémů souvisejících s užíváním alkoholu 
Tabulka 83:  Komentáře týkající se výskytu problémů souvisejících s užíváním alkoholu 
Tabulka 84:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů souvisejících 

s užíváním alkoholu 
Tabulka 85:  Vztah mezi významem problémů souvisejících s užíváním alkoholu a účinností 

realizovaných opatření 
Tabulka 86:  Výskyt problémů souvisejících s užíváním drog  
Tabulka 87:  Komentáře týkající se výskytu problémů souvisejících s užíváním drog 
Tabulka 88:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů souvisejících 

s užíváním drog 
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Tabulka 89:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 
spojených s užíváním drog 

Tabulka 90:  Vztah mezi významem problémů souvisejících s užíváním drog a účinností 
realizovaných opatření 

Tabulka 91:  Hodnocení míry drobné kriminality 
Tabulka 92:  Komentáře týkající se míry drobné kriminality 
Tabulka 93:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem prevence či snížení míry 

drobné kriminality 
Tabulka 94:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem prevence či 

snížení míry drobné kriminality 
Tabulka 95:  Vztah mezi mírou drobné kriminality a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 96:  Hodnocení míry závažné kriminality 
Tabulka 97:  Komentáře týkající se míry závažné kriminality 
Tabulka 98:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem prevence či snížení míry 

závažné kriminality 
Tabulka 99:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem prevence či 

snížení míry závažné kriminality 
Tabulka 100:  Vztah mezi mírou závažné kriminality a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 101:  Hodnocení problematiky patologického hráčství 
Tabulka 102:  Komentáře týkající se problematiky patologického hráčství 
Tabulka 103:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem prevence patologického 

hráčství 
Tabulka 104:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem prevence 

patologického hráčství 
Tabulka 105:  Vztah mezi významem patologického hráčství a účinností realizovaných 

opatření 
Tabulka 106:  Hodnocení prostituce a ochodu s lidmi 
Tabulka 107:  Komentáře týkající se prostituce a ochodu s lidmi 
Tabulka 108:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů souvisejících 

s prostitucí a ochodem s lidmi 
Tabulka 109:  Vztah mezi významem prostituce a obchodu s lidmi a účinností realizovaných 

opatření 
Tabulka 110:  Hodnocení extrémní chudoby 
Tabulka 111:  Komentáře týkající se extrémní chudoby 
Tabulka 112:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů spojených s 

extrémní chudobou 
Tabulka 113:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 

spojených s extrémní chudobou 
Tabulka 114:  Vztah mezi výskytem extrémní chudoby a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 115:  Hodnocení problematiky neplacení nájemného 
Tabulka 116:  Komentáře týkající se problematiky neplacení nájemného 
Tabulka 117:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů spojených s 

neplacením nájemného 
Tabulka 118:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení problémů 

spojených s neplacením nájemného 
Tabulka 119:  Vztah mezi výskytem neplacení nájemného a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 120:  Hodnocení problematiky lidí bez přístřeší 
Tabulka 121:  Komentáře týkající se problematiky lidí bez přístřeší 
Tabulka 122:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení situace osob bez 

přístřeší 
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Tabulka 123:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení situace osob 
bez přístřeší 

Tabulka 124:  Vztah mezi významem problematiky osob bez přístřeší a účinností 
realizovaných opatření 

Tabulka 125:  Hodnocení dlouhodobé nezaměstnanosti 
Tabulka 126:  Komentáře týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti 
Tabulka 127:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem předcházení či řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti 
Tabulka 128:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem předcházení či 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 
Tabulka 129:  Vztah mezi výskytem dlouhodobé nezaměstnanosti a účinností realizovaných 

opatření 
Tabulka 130:  Hodnocení rozsahu užívání alkoholu mezi mládeží 
Tabulka 131:  Komentáře týkající se rozsahu užívání alkoholu mezi mládeží 
Tabulka 132:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem omezení rozsahu užívání 

alkoholu mezi mládeží 
Tabulka 133:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem omezení rozsahu 

užívání alkoholu mezi mládeží 
Tabulka 134:  Vztah mezi rozsahem užívání alkoholu mezi mládeží a účinností realizovaných 

opatření 
Tabulka 135:  Hodnocení rozsahu užívání drog mezi mládeží 
Tabulka 136:  Komentáře týkající se rozsahu užívání drog mezi mládeží 
Tabulka 137:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem omezení rozsahu užívání drog 

mezi mládeží 
Tabulka 138:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem omezení rozsahu 

užívání drog mezi mládeží 
Tabulka 139:  Vztah mezi rozsahem užívání drog mezi mládeží a účinností realizovaných 

opatření 
Tabulka 140:  Hodnocení výskytu delikventních part mládeže 
Tabulka 141:  Komentáře týkající se výskytu delikventních part mládeže 
Tabulka 142:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky 

delikventních part mládeže 
Tabulka 143:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 

problematiky delikventních part mládeže 
Tabulka 144:  Vztah mezi výskytem delikventních part mládeže a účinností realizovaných 

opatření 
Tabulka 145:  Hodnocení výskytu dětské prostituce 
Tabulka 146:  Komentáře týkající se výskytu dětské prostituce 
Tabulka 147:  Charakteristika aktivit směřujících k potlačení problému dětské prostituce 
Tabulka 148:  Komentáře týkající rozsahu aktivit směřujících k potlačení problému dětské 

prostituce 
Tabulka 149:  Vztah mezi výskytem dětské prostituce a účinností realizovaných opatření 
Tabulka 150:  Hodnocení výskytu problémů se školní docházkou 
Tabulka 151:  Komentáře týkající se výskytu problémů se školní docházkou 
Tabulka 152:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problémů se školní 

docházkou 
Tabulka 153:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení problémů se 

školní docházkou 
Tabulka 154:  Vztah mezi výskytem problémů se školní docházkou a účinností realizovaných 

opatření 
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Tabulka 155:  Hodnocení výskytu šikany mezi dětmi a dospívajícími  
Tabulka 156:  Komentáře týkající se výskytu šikany mezi dětmi a dospívajícími 
Tabulka 157:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem předcházení a řešení šikany 

mezi dětmi a dospívajícími  
Tabulka 158:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem předcházení a 

řešení šikany 
Tabulka 159:  Vztah mezi výskytem šikany mezi dětmi a dospívajícími a účinností 

realizovaných opatření  
Tabulka 160:  Hodnocení problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících v problémovém 

prostředí  
Tabulka 161:  Komentáře týkající se problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících v 

problémovém prostředí 
Tabulka 162:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky dětí a 

mladistvých vyrůstajících v problémovém prostředí  
Tabulka 163:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 

problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících v problémovém prostředí 
Tabulka 164:  Vztah mezi hodnocením problematiky dětí a mladistvých vyrůstajících v 

problémovém prostředí a účinností realizovaných opatření  
Tabulka 165:  Hodnocení problematiky dětí se syndromem CAN  
Tabulka 166:  Komentáře týkající se problematiky dětí se syndromem CAN 
Tabulka 167:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky dětí se 

syndromem CAN  
Tabulka 168:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 

problematiky dětí se syndromem CAN 
Tabulka 169:  Vztah mezi hodnocením problematiky dětí se syndromem CAN  
Tabulka 170:  Hodnocení problematiky domácího násilí  
Tabulka 171:  Komentáře týkající se problematiky domácího násilí 
Tabulka 172:  Charakteristika aktivit realizovaných za účelem řešení problematiky domácího 

násilí  
Tabulka 173:  Komentáře týkající rozsahu aktivit realizovaných za účelem řešení 

problematiky domácího násilí 
Tabulka 174:  Vztah mezi hodnocením problematiky domácího násilí  
Tabulka 175:  Srovnání významu sledovaných problémových okruhů 
Tabulka 176:  Zátěže faktorů určujících závažnost problémových jevů 
Tabulka 177:  Typologie podle převažujících problémových okruhů 
Tabulka 178:  Potřebnost řešení jednotlivých problémových jevů 
Tabulka 179:  Potřebnost řešení jednotlivých skupin problémových jevů podle regionu 
Tabulka 180:  Potřebnost řešení jednotlivých skupin problémových jevů podle velikosti 

spádového území obce 
Tabulka 181:  Srovnání problémů podle jejich rozsahu a potřebnosti jejich řešení 
Tabulka 182:  Obecná klasifikace vztahu mezi potřebností řešit problém a jeho rozsahem 
Tabulka 183:  Vztah mezi potřebností řešit problém a jeho rozsahem 
Tabulka 184:  Přiměřenost realizovaných aktivit aktuálnímu rozsahu problému 
Tabulka 185:  Přiměřenost opatření realizovaných ve vztahu ke sledovaným typům problémů 

v jednotlivých krajích 
Tabulka 186:  Přiměřenost opatření realizovaných ve vztahu ke sledovaným typům problémů 

podle velikosti spádového území 
Tabulka 187:  Kategorizace sledovaných problémových jevů podle jejich rozsahu a 

přiměřenosti realizovaných opatření 
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Tabulka 188:  Srovnání počtu problémů s různou mírou přiměřenosti realizovaných aktivit ve 
skupině stejně závažných problémů 

Tabulka 189:  Zapojení neziskových organizací do realizace denních či týdenních pobytů pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 190:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování denních či týdenních pobytů 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 191:  Rozsah realizace denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem 

Tabulka 192:  Komentáře týkající se rozsahu realizace denních či týdenních pobytů pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 193:  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace denních či týdenních pobytů pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 194:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace denních či 
týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 195:  Závislost hodnocení přiměřenosti denních či týdenních pobytů pro seniory a 
osoby se zdravotním handicapem na dalších charakteristikách služby 

Tabulka 196:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních či týdenních pobytů pro 
seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 197:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 
denních či týdenních pobytů pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 198:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti center denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem na typu správní jednotky 

Tabulka 199:  Zapojení neziskových organizací do realizace denních služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 200:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 201:  Rozsah realizace denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
handicapem 

Tabulka 202:  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace denních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem 

Tabulka 203:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace denních 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 204:  Závislost hodnocení přiměřenosti denních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním handicapem na dalších charakteristikách služby  

Tabulka 205:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem 

Tabulka 206:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u denních služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 207:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti center denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem na typu správní jednotky 

Tabulka 208:  Aktivita neziskových organizací při poskytování pečovatelské služby  
Tabulka 209:  Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování pečovatelské služby  
Tabulka 210:  Rozsah realizace pečovatelské služby 
Tabulka 211:  Komentáře týkající se rozsahu realizace pečovatelské služby 
Tabulka 212:  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace pečovatelské služby  
Tabulka 213:  Závislost hodnocení přiměřenosti pečovatelské služby na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 214:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci pečovatelské služby 
Tabulka 215:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u pečovatelské 

služby 
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Tabulka 216:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti pečovatelské služby na typu 
správní jednotky 

Tabulka 217:  Aktivita neziskových organizací v oblasti osobní asistence a odlehčovacích 
služeb  

Tabulka 218:  Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování osobní asistence a 
odlehčovacích služeb 

Tabulka 219:  Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na poskytování osobní asistence 
a odlehčovacích služeb 

Tabulka 220:  Rozsah realizace osobní asistence a odlehčovacích služeb 
Tabulka 221:  Komentáře týkající se rozsahu realizace osobní asistence a odlehčovacích 

služeb 
Tabulka 222:  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace osobní asistence a odlehčovacích 

služeb 
Tabulka 223:  Závislost hodnocení přiměřenosti osobní asistence a odlehčovacích služeb na 

dalších charakteristikách služby 
Tabulka 224:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci asistenčních a odlehčovacích služeb 
Tabulka 225:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 

osobní asistence a odlehčovacích služeb 
Tabulka 226:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti osobní asistence a odlehčovacích 

služeb na typu správní jednotky 
Tabulka 227:  Aktivita neziskových organizací v oblasti chráněného bydlení 
Tabulka 228:  Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací v oblasti chráněného 

bydlení 
Tabulka 229:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování chráněného bydlení  
Tabulka 230:  Rozsah realizace chráněného bydlení 
Tabulka 231:  Komentáře týkající se rozsahu realizace chráněného bydlení 
Tabulka 232:  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace chráněného bydlení  
Tabulka 233:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace chráněného 

bydlení 
Tabulka 234:  Závislost hodnocení přiměřenosti chráněného bydlení na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 235:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci chráněného bydlení 
Tabulka 236:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 

chráněného bydlení 
Tabulka 237:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti chráněného bydlení na typu 

správní jednotky 
Tabulka 238:  Aktivita neziskových organizací v oblasti podporovaného bydlení 
Tabulka 239:  Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací v oblasti 

podporovaného bydlení 
Tabulka 240:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování podporovaného bydlení 
Tabulka 241:  Rozsah realizace podporovaného bydlení 
Tabulka 242:  Komentáře týkající se rozsahu realizace podporovaného bydlení 
Tabulka 243:  Přiměřenost stávajícího rozsahu realizace podporovaného bydlení  
Tabulka 244:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu realizace 

podporovaného bydlení 
Tabulka 245:  Závislost hodnocení přiměřenosti podporovaného bydlení na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 246:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci podporovaného bydlení 
Tabulka 247:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 

podporovaného bydlení 
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Tabulka 248:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti podporovaného bydlení na typu 
správní jednotky 

Tabulka 249:  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
důchodců 

Tabulka 250:  Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech 
důchodců 

Tabulka 251:  Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v 
domovech důchodců 

Tabulka 252:  Rozsah péče poskytované v domovech důchodců 
Tabulka 253:  Komentáře týkající se péče poskytované v domovech důchodců 
Tabulka 254:  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech důchodců 
Tabulka 255:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče poskytované v 

domovech důchodců 
Tabulka 256:  Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech důchodců na 

dalších charakteristikách služby 
Tabulka 257:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů důchodců 
Tabulka 258:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 

poskytované v domovech důchodců 
Tabulka 259:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů důchodců na typu 

správní jednotky 
Tabulka 260:  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v penzionech pro 

důchodce  
Tabulka 261:  Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v penzionech pro 

důchodce  
Tabulka 262:  Rozsah péče poskytované v penzionech pro důchodce 
Tabulka 263:  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v penzionech pro důchodce 
Tabulka 264:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče poskytované v 

penzionech pro důchodce 
Tabulka 265:  Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v penzionech pro 

důchodce na dalších charakteristikách služby 
Tabulka 266:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci penzionů pro důchodce 
Tabulka 267:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 

poskytované v penzionech pro důchodce 
Tabulka 268:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů – penzionů pro důchodce 

na typu správní jednotky 
Tabulka 269:  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech s 

pečovatelskou službou 
Tabulka 270:  Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech s 

pečovatelskou službou 
Tabulka 271:  Rozsah péče poskytované v domovech s pečovatelskou službou 
Tabulka 272:  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech s 

pečovatelskou službou 
Tabulka 273:  Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech s 

pečovatelskou službou na dalších charakteristikách služby 
Tabulka 274:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů s pečovatelskou službou 
Tabulka 275:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 

poskytované v domovech s pečovatelskou službou 
Tabulka 276:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů s pečovatelskou službou 

na typu správní jednotky 
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Tabulka 277:  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 278:  Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 279:  Rozsah péče poskytované v domovech sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním handicapem 

Tabulka 280:  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech sociálních 
služeb pro osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 281:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče poskytované v 
domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem 

Tabulka 282:  Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech sociálních 
služeb pro osoby se zdravotním handicapem na dalších charakteristikách 
služby 

Tabulka 283:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů sociálních služeb pro osoby 
se zdravotním handicapem 

Tabulka 284:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 
poskytované v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
handicapem 

Tabulka 285:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním handicapem na typu správní jednotky 

Tabulka 286:  Aktivita neziskových organizací v oblasti péče poskytované v domovech se 
speciálním režimem 

Tabulka 287:  Hodnocení výše finančních zdrojů na péči poskytovanou v domovech se 
speciálním režimem 

Tabulka 288:  Rozsah péče poskytované v domovech se speciálním režimem 
Tabulka 289:  Přiměřenost stávajícího rozsahu péče poskytované v domovech se speciálním 

režimem 
Tabulka 290:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu péče poskytované v 

domovech se speciálním režimem 
Tabulka 291:  Závislost hodnocení přiměřenosti péče poskytované v domovech se speciálním 

režimem na dalších charakteristikách služby 
Tabulka 292:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domovů se speciálním režimem 
Tabulka 293:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u péče 

poskytované v domovech se speciálním režimem 
Tabulka 294:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů se speciálním režimem 

na typu správní jednotky 
Tabulka 295:  Aktivita neziskových organizací při provozování ošetřovatelských služeb v 

ústavech sociální péče a domovech důchodců 
Tabulka 296:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování ošetřovatelských služeb v 

ústavech sociální péče a domovech důchodců 
Tabulka 297:  Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na provozování ošetřovatelských 

služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců 
Tabulka 298:  Rozsah poskytování ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a 

domovech důchodců 
Tabulka 299:  Komentáře týkající se rozsahu poskytovaných ošetřovatelských služeb v 

ústavech sociální péče a domovech důchodců 
Tabulka 300:  Přiměřenost stávajícího rozsahu poskytovaných ošetřovatelských služeb v 

ústavech sociální péče a domovech důchodců 
Tabulka 301:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu poskytovaných 

ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců 
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Tabulka 302:  Závislost hodnocení přiměřenosti poskytovaných ošetřovatelských služeb v 
ústavech sociální péče a domovech důchodců na dalších charakteristikách 
služby 

Tabulka 303:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci ošetřovatelských služeb v ústavech 
sociální péče a domovech důchodců 

Tabulka 304:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u ošetřovatelských 
služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců 

Tabulka 305:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování ošetřovatelských 
služeb v ústavech sociální péče a domovech důchodců na typu správní 
jednotky 

Tabulka 306:  Aktivita neziskových organizací při poskytování domácí péče 
Tabulka 307:  Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování domácí péče 
Tabulka 308:  Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na poskytování domácí péče 
Tabulka 309:  Rozsah poskytované domácí péče 
Tabulka 310:  Komentáře týkající se rozsahu poskytované domácí péče 
Tabulka 311:  Přiměřenost rozsahu, v němž je poskytována domácí péče 
Tabulka 312:  Komentáře týkající se přiměřenosti rozsahu, v němž je poskytována domácí 

péče 
Tabulka 313:  Závislost hodnocení přiměřenosti poskytované domácí péče na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 314:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci domácí péče 
Tabulka 315:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 

domácí péče 
Tabulka 316:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování domácí péče na typu 

správní jednotky 
Tabulka 317:  Aktivita neziskových organizací při provozování azylových služeb 
Tabulka 318:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování azylových služeb 
Tabulka 319:  Rozsah realizace azylových služeb 
Tabulka 320:  Komentáře týkající se rozsahu realizace azylových služeb 
Tabulka 321:  Přiměřenost stávajícího rozsahu azylových služeb 
Tabulka 322:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu azylových služeb 
Tabulka 323:  Závislost hodnocení přiměřenosti azylových služeb na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 324:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci azylových služeb 
Tabulka 325:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 

azylových služeb 
Tabulka 326:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování azylových služeb na 

typu správní jednotky 
Tabulka 327:  Aktivita neziskových organizací při provozování domovů na půl cesty 
Tabulka 328:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování domovů na půl cesty 
Tabulka 329:  Komentáře týkající se výše finančních zdrojů na provozování domovů na půl 

cesty 
Tabulka 330:  Rozsah služeb poskytovaných domovy na půl cesty 
Tabulka 331:  Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb poskytovaných domovy na půl cesty 
Tabulka 332:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb poskytovaných 

domovy na půl cesty 
Tabulka 333:  Závislost hodnocení přiměřenosti služeb typu „domov na půl cesty“ na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 334:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci služeb typu „domov na půl cesty“ 
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Tabulka 335:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u domovů na půl 
cesty 

Tabulka 336:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti domovů na půl cesty na typu 
správní jednotky 

Tabulka 337:  Aktivita neziskových organizací při provozování služeb přechodného 
přenocování 

Tabulka 338:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování služeb přechodného 
přenocování 

Tabulka 339:  Rozsah realizace služeb přechodného ubytování 
Tabulka 340:  Komentáře týkající se rozsahu realizace služeb přechodného přenocování 
Tabulka 341:  Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb přechodného přenocování 
Tabulka 342:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb přechodného 

přenocování 
Tabulka 343:  Závislost hodnocení přiměřenosti služeb přechodného ubytování na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 344:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci služeb přechodného přenocování 
Tabulka 345:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u služeb 

přechodného přenocování 
Tabulka 346:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti služeb přechodného přenocování 

na typu správní jednotky 
Tabulka 347:  Aktivita neziskových organizací při poskytování pomoci v krizové situaci 
Tabulka 348:  Hodnocení výše finančních zdrojů na poskytování pomoci v krizové situaci 
Tabulka 349:  Rozsah poskytování pomoci v krizové situaci 
Tabulka 350:  Komentáře týkající se rozsahu poskytování pomoci v krizové situaci 
Tabulka 351:  Přiměřenost rozsahu pomoci poskytované v krizové situaci 
Tabulka 352:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu pomoci poskytované v 

krizové situaci 
Tabulka 353:  Závislost přiměřenosti pomoci poskytované v krizové situaci na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 354:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci pomoci v krizové situaci 
Tabulka 355:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u poskytování 

pomoci v krizové situaci 
Tabulka 356:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti poskytování pomoci v krizové 

situaci na typu správní jednotky 
Tabulka 357:  Aktivita neziskových organizací při provozování terapeutických komunit 
Tabulka 358:  Hodnocení výše finančních zdrojů na provozování terapeutických komunit 
Tabulka 359:  Rozsah služeb poskytovaných v rámci terapeutických komunit 
Tabulka 360:  Přiměřenost stávajícího rozsahu služeb poskytovaných v rámci terapeutických 

komunit 
Tabulka 361:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu služeb poskytovaných 

v rámci terapeutických komunit 
Tabulka 362:  Závislost přiměřenosti služeb poskytovaných v rámci terapeutických komunit 

na dalších charakteristikách služby 
Tabulka 363:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci terapeutických komunit 
Tabulka 364:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u terapeutických 

komunit 
Tabulka 365:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti terapeutických komunit na typu 

správní jednotky 
Tabulka 366:  Aktivita neziskových organizací při realizaci doléčovacích programů 
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Tabulka 367:  Komentáře týkající se aktivity neziskových organizací při realizaci 
doléčovacích programů 

Tabulka 368:  Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci doléčovacích programů 
Tabulka 369:  Rozsah realizace doléčovacích programů 
Tabulka 370:  Komentáře týkající se rozsahu realizace doléčovacích programů 
Tabulka 371:  Přiměřenost realizovaných doléčovacích programů 
Tabulka 372:  Komentáře týkající se přiměřenosti realizovaných doléčovacích programů 
Tabulka 373:  Závislost přiměřenosti realizovaných doléčovacích programů na dalších 

charakteristikách služby 
Tabulka 374:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci doléčovacích programů 
Tabulka 375:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u doléčovacích 

programů 
Tabulka 376:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti doléčovacích programů na typu 

správní jednotky 
Tabulka 377:  Zapojení neziskových organizací do realizace terénních programů v rizikových 

komunitách 
Tabulka 378:  Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci terénních programů v 

rizikových komunitách 
Tabulka 379:  Rozsah realizace terénních programů v rizikových komunitách 
Tabulka 380:  Přiměřenost stávajícího rozsahu terénních programů realizovaných v 

rizikových komunitách 
Tabulka 381:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu terénních programů 

realizovaných v rizikových komunitách 
Tabulka 382:  Závislost přiměřenosti terénních programů realizovaných v rizikových 

komunitách na dalších charakteristikách služby 
Tabulka 383:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci terénních programů v rizikových 

komunitách 
Tabulka 384:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u terénních 

programů realizovaných v rizikových komunitách 
Tabulka 385:  Závislost vybavenosti a vnímání potřebnosti terénních programů na typu 

správní jednotky 
Tabulka 386:  Zapojení neziskových organizací do realizace nízkoprahových služeb pro děti a 

mládež 
Tabulka 387:  Hodnocení výše finančních zdrojů na realizaci nízkoprahových služeb pro děti 

a mládež 
Tabulka 388:  Rozsah realizovaných nízkoprahových služeb pro děti a mládež 
Tabulka 389:  Komentáře týkající se rozsahu realizovaných nízkoprahových služeb pro děti a 

mládež 
Tabulka 390:  Přiměřenost stávajícího rozsahu provozovaných nízkoprahových služeb pro 

děti a mládež 
Tabulka 391:  Komentáře týkající se přiměřenosti stávajícího rozsahu provozovaných 

nízkoprahových služeb pro děti a mládež 
Tabulka 392:  Závislost přiměřenosti realizace nízkoprahových služeb pro děti a mládež na 

dalších charakteristikách služby 
Tabulka 393:  Klasifikace odpovědí udávajících absenci denních či týdenních pobytů pro 

seniory a osoby se zdravotním handicapem 
Tabulka 394:  Vztah rozsahu realizace a přiměřenosti stávajícím potřebám u nízkoprahových 

služeb pro děti a mládež 
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Seznam použitých zkratek 
 
K-centrum  kontaktní centrum pro osoby užívající návykové látky 
KÚ  krajský úřad 
Obec s POU obec s pověřeným obecním úřadem 
Ošetřovatelské služby ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech 
 v ÚSP a DD  důchodců 
OÚ obecní úřad 
NNO nestátní nezisková/neziskové organizace 
Syndrom CAN syndrom týraného a zneužívaného dítěte 
ÚSP ústav sociální péče 
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Příloha 1:  Seznam sociálních služeb (MPSV, 2004) 
 
1. Služby sociální péče: 

a) denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
b) centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
c) pečovatelská služba, 
d) osobní asistence (včetně předčitatelské, tlumočnické a průvodcovské služby) 
e) odlehčovací služby (sdílené služby), 
f) chráněné bydlení, 
g) podporované bydlení, 
h) pobyty v domovech sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, 
i) pobyty v domovech sociálních služeb se speciálním režimem péče pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením, u kterých je nezbytná speciální péče s ohledem 
na jejich duševní onemocnění či závislost na návykových látkách, 

j) služby ošetřovatelské péče. 
 

2. Služby sociální prevence: 
a) azylové služby, 
b) služby pro osoby opouštějící ústavní péči (domy na půl cesty), 
c) služby přechodného přenocování (noclehárny), 
d) krizová pomoc, 
e) pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách (terapeutické 

komunity), 
f) služby následné péče a doléčování (doléčovací programy), 
g) terénní programy pro marginální skupiny a sociálně vyloučené komunity, 
h) nízkoprahové služby pro děti a mládež, 
i) služby v kontaktních centrech pro uživatele drog, 
j) denní služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra), 
k) služby sociální rehabilitace, 
l) služby rané péče a 
m) poradenství. 
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1. Jak byste charakterizoval/a význam následujících problémových jevů ve spádovém území Vaší obce ?      

jiné hodnocení 

žá
dn

ý,
 p

op
ř.

a) problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

b) projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické koflikty 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

c) problémy související s užíváním alkoholu    
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

d) problémy související s užíváním drog
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

e) krádeže, drobná kriminalita  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

f) závažná kriminalita,násilné trestné činy   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

g) gambling, závislost na herních automatech
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

i) extrémní chudoba (nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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(1)

(2)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7)

(8)

h) prostituce, obchod s lidmi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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j) neplacení nájemného či služeb spojených bydlením
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

k) lidé bez přístřeší
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

l) dlouhodobá nezaměstnanost

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

n) užívání  drog mezi mládeží
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

o) delikventní party mládeže
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

p) dětská prostituce
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

m) užívání alkoholu mezi mládeží

q) záškoláctví
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

r) problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

s) děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(9)
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t) děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

u) domácí násilí
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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2. Jak byste charakterizoval/a rozsah aktivit realizovaných ve spádovém území Vaší obce za účelem řešení těchto problémových jevů ?

jiné hodnocení 

a) problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické koflikty 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) problémy související s užíváním alkoholu    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) problémy související s užíváním  drog   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) krádeže, drobná kriminalita  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f) závažná kriminalita, násilné trestné činy   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(10)

(7)

(8)
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g) gambling, závislost na herních automatech
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i) extrémní chudoba (nedostatek finančních potřeb na uspokojení základních životních potřeb)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

j) neplacení nájemného
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

k) lidé bez přístřeší
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

l) dlouhodobá nezaměstnanost

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

n) užívání drog mezi mládeží
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

m) užívání alkoholu mezi mládeží

h) prostituce, obchod s lidmi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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o) delikventní party mládeže 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

p) dětská prostituce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

q) záškoláctví
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

r) problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

s) děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

t) děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

u) domácí násilí
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(9)
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3. Kolika osobám z uvedených skupin byly ve spádovém území Vaší obce
    uplynulém roce poskytnuty sociální služby nebo péče?

skupina osob počet
a) tělesně handicapovaní
b) smyslově handicapovaní
c) mentálně handicapovaní
d) senioři (osoby nad 65 let věku)
e) rodiče s dítětem/dětmi na mateřské/rodičovské dovolené
f) rodiče s dítětem/dětmi v tíživé životní situaci
g) občané ocitající se v krizové životní situaci
h) děti a mladiství ocitající se v krizové životní situaci
i) děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním prostředí
j) lidé ze znevýhodňujícího socio-kulturního prostředí
k) osoby  bez přístřeší
l) osoby opouštějící ústavní péči
m) osoby navracející se z výkonu trestu 
n) děti a mladiství ohrožené rizikem drogové závislosti
o) osoby závislé na návykových látkách a osoby léčené ze závislosti na alkoholu či drogách

(11)

(12)

(13)

(15)

(14)

(12)

(26)
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4. Jak hodnotíte možnosti uspokojení specifických potřeb ve spádovém území Vaší obce u těchto skupin obyvatel ?    

a) tělesně handicapovaní
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

b) smyslově handicapovaní
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

c) mentálně handicapovaní
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

d) senioři (osoby nad 65 let věku)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

e) rodiče s dítětem/dětmi na mateřské/rodičovské  dovolené
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

jiné hodnocení 

(11)

výborné
velmi 
dobré

možnost uspokojit 
pouze v minimálním

rozsahu velmi 
špatné

možnost uspokojit 
specifické potřeby nelze 

objektivně zhodnotit
(16)
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f) rodiče s dítětem/dětmi v tíživé životní situaci
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

g) občané ocitající se v krizové životní situaci
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

h) děti a mladiství ocitající se v krizové životní situaci
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

i) děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním prostředí
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

j) lidé ze znevýhodňujícího socio-kulturního prostředí
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

k) osoby bez přístřeší
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

(11)

(12)

(13)

(14)

(12)
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l) osoby opouštějící ústavní péči
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

m) osoby navracející se z výkonu trestu 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

n) děti a mladiství ohrožené rizikem drogové závislosti
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

o) osoby závislé na návykových látkách a osoby léčené ze závislosti na alkoholu či drogách
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(15)
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5. Uveďte prosím 5 problémů, kterým ve spádovém území Vaší obce věnujete nejvíce pozornosti.

a) problémová priorita 1: …………………………………………………..
b) problémová priorita 2: …………………………………………………..
c) problémová priorita 3: …………………………………………………..
d) problémová priorita 4: …………………………………………………..
e) problémová priorita 5: …………………………………………………..

6. Uveďte prosím 5 problémů, jejichž řešení ve spádovém území Vaší obce vyžaduje nejvyšší finanční nároky.

a) finanční priorita 1: …………………………………………………..
b) finanční priorita 2: …………………………………………………..
c) finanční priorita 3: …………………………………………………..
d) finanční priorita 4: …………………………………………………..
e) finanční priorita 5: …………………………………………………..
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7. Zhodnoťte prosím rozsah realizace uvedených typů sociálních služeb ve spádovém území Vaší obce.

jiné hodnocení 
není v obci 

provozována 
vůbec

doplňuje spektrum 
služeb realizovaných 

v obci

má v rámci komplexu soc. 
služeb realizovaných v obci 

významné místo

realizace této služby 
má pro obec

zásadní význam

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

a) stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním postižením (včetně dětí)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b) centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

c) pečovatelská služba

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

d) osobní asistence (včetně předčitatelské, tlumočnické a průvodcovské služby), odlehčovací (sdílené) služby

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

e) chráněné bydlení

(17)

(18)

(18)
(18) (18)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

f) podporované bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

g) pobyty v domovech důchodců

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

h) pobyty v penzionech pro důchodce

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

i) pobyty v domovech s pečovatelskou službou

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

j) pobyty v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

k) pobyty ve specializovaných domovech sociálních služeb se spec. režimem péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

l) služby ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče a domovech důchodců (nezahrnuje služby poslytované LDN)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

n) azylové služby

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

o) služby pro osoby opouštějící ústavní péči (domovy na půl cesty)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

p) služby přechodného přenocování (noclehárny)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

q) krizová pomoc

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

m) služby ošetřovatelské péče poskytované v domácím prostředí (home care)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

r) pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách (teraputické komunity)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

s) služby následné péče (doléčovací programy)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

t) terénní programy pro skupiny ohrožené sociálním selháním a sociálně vyloučené komunity 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

u) nízkoprahové služby pro děti a mládež

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

v) služby kontaktních center pro uživatele drog

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

w) denní služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

x) služby sociální rehabilitace

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

y) služby rané péče

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

z) poradenství
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8. Zhodnoťte přiměřenost sociálních služeb poskytovaných ve spádovém území Vaší obce stávajícím potřebám.

jiné hodnocení 

služba 
nemá       v 

obci 
uplatnění

služba je        v 
obci 

provozována 
nedostatečně

vybavenost službami v 
této oblasti umožňuje 

uspokojit stávající potřeby 
pouze na minimální možné 

úrovni

dostatečná 
vybavenost 
službami v 
této oblasti

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

a) denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b) centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

c) pečovatelská služba

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

d) osobní asistence (včetně předčitatelské, tlumočnické a průvodcovské služby), odlehčovací (sdílené) služby

výborná 
vybavenost 
službami v 
této oblasti

(18)

(18)

(17)

(19)



Otázka 8 Strana  2/5

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

e) chráněné bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

f) podporované bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

g) pobyty v domovech důchodců

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

h) pobyty v penzionech pro důchodce

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

i) pobyty v domovech s pečovatelskou službou

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

j) pobyty v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením



Otázka 8 Strana  3/5

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

k) pobyty ve specializovaných domovech sociálních služeb se spec. režimem péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

l) služby ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče a domovech důchodců (nezahrnuje služby poslytované LDN)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

n) azylové služby

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

o) služby pro osoby opouštějící ústavní péči (domovy na půl cesty)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

p) služby přechodného přenocování (noclehárny)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

m) služby ošetřovatelské péče poskytované v domácím prostředí (home care)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

q) krizová pomoc

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

r) pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách (teraputické komunity)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

s) služby následné péče (doléčovací programy)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

t) terénní programy pro skupiny ohrožené sociálním selháním a sociálně vyloučené komunity 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

u) nízkoprahové služby pro děti a mládež

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

v) služby kontaktních center pro uživatele drog
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

w) denní služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

x) služby sociální rehabilitace

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

y) služby rané péče

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

z) poradenství
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9. Uveďte, v jakém rozsahu se na zajištění uvedených typů sociálních služeb ve spádovém území Vaší obce podílejí nestátní subjekty.

jiné hodnocení 

plně pokryto 
službami 

nestátních 
subjektů

v oblasti 
aktivněji působí 

nestátní subjekty

v oblasti aktivněji 
působí orgány
státní správy a 

samosprávy

oblast plně pokryta 
službami zajišťovanými 

činností orgánů st. 
správy a samosprávy

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

a) denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b) centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

c) pečovatelská služba

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

d) osobní asistence (včetně předčitatelské, tlumočnické a průvodcovské služby), odlehčovací (sdílené) služby

v této oblasti 
nejsou v obci 
realizovány 

žádné služby
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

e) chráněné bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

f) podporované bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

g) pobyty v domovech důchodců

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

h) pobyty v penzionech pro důchodce

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

i) pobyty v domovech s pečovatelskou službou

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

j) pobyty v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

k) pobyty ve specializovaných domovech sociálních služeb se spec. režimem péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

l) služby ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče a domovech důchodců (nezahrnuje služby poslytované LDN)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

n) azylové služby

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

o) služby pro osoby opouštějící ústavní péči (domovy na půl cesty)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

p) služby přechodného přenocování (noclehárny)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

m) služby ošetřovatelské péče poskytované v domácím prostředí (home care)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

q) krizová pomoc

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

r) pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách (teraputické komunity)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

s) služby následné péče (doléčovací programy)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

t) terénní programy pro skupiny ohrožené sociálním selháním a sociálně vyloučené komunity 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

u) nízkoprahové služby pro děti a mládež

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

v) služby kontaktních center pro uživatele drog
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

w) denní služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

x) služby sociální rehabilitace

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

y) služby rané péče

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

z) poradenství
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10. Uveďte, jak hodnotíte výši finančních zdrojů Vaší obce          na poskytování uvedených typů sociálních služeb.

jiné hodnocení 

umožňují uspokojit 
identifikované 

potřeby ve velmi 
omezeném rozsahu

umožňují 
uspokojení potřeb 

pouze na 
minimální možné 

úrovni

umožňují 
zajištění potřeb 
v dostatečném 

rozsahu

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

a) denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b) centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

c) pečovatelská služba

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

d) osobní asistence (včetně předčitatelské, tlumočnické a průvodcovské služby), odlehčovací (sdílené) služby

umožňují 
zajištění potřeb 
na velmi dobré 

úrovni

v této oblasti 
nejsou v obci 
realizovány 

žádné služby

na
pr

os
to

 
ne

do
st

ač
uj

í

(17)

(20)

(2
1)

(22) (23) (24)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

e) chráněné bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

f) podporované bydlení

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

g) pobyty v domovech důchodců

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

h) pobyty v penzionech pro důchodce

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

i) pobyty v domovech s pečovatelskou službou

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

j) pobyty v domovech sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

k) pobyty ve specializovaných domovech sociálních služeb se spec. režimem péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

m) služby ošetřovatelské péče poskytované v domácím prostředí (home care)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

n) azylové služby

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

o) služby pro osoby opouštějící ústavní péči (domovy na půl cesty)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

p) služby přechodného přenocování (noclehárny)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

l) služby ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče a domovech důchodců (nezahrnuje služby poslytované LDN)
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

q) krizová pomoc

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

r) pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách (teraputické komunity)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

s) služby následné péče (doléčovací programy)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

t) terénní programy pro skupiny ohrožené sociálním selháním a sociálně vyloučené komunity 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

u) nízkoprahové služby pro děti a mládež

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

v) služby kontaktních center pro uživatele drog
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

w) denní služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

x) služby sociální rehabilitace

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

y) služby rané péče

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

z) poradenství
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11. a) Uveďtě, jaký objem finačních prostředků vynaložila Vaše obec       v roce 2004 z vlastních zdrojů na 

služby sociální péče ………….….….. v tis. Kč
služby sociální prevence ………….….….. v tis. Kč
zdravotní služby ………….….….. v tis. Kč

11. b) Můžete přibližně odhadnout výši finačních prostředků Vaší obce       na soc.služby z jednotlivých zdrojů ?
(% z celkových prostředků na sociální služby)

státní dotace ………….. %
krajské dotace ………….. %
vlastní zdroje obce (správní poplatky, pokuty) ………….. %
prostředky z fondů EU ………….. %
nadace ………….. %
jiné (dary, sponzoring apod.) ………….. %
celkem 100 %

(25)

(27)

12. Kolik obyvatel trvale žije ve spádovém území Vaší obce?

 do 10 000

 10 001-50 000

 50 001-100 000

 100 001 a více



          Instrukce k dotazníku

1 Spádové území obce Území obce s přenesenou působností

2 Otázka 1 Odpovědi na tuto otázku by se měly odvíjet od hodnocení výskytu 
a/nebo závažnosti jevů ve spádovém území obce, nikoli od 
hodnocení, zda u obcí nacházejících na určeném území, převládá 
vnímání uvedeného jevu jako více či méně závažného. Například 
jev, jehož výskyt a závažnost jsou vysoké, avšak jeho řešení 
nepřísluší obecní správě (typicky vyšetřování trestné činnosti) je 
třeba hodnotit jako významný problém i přesto, že v celkovém 
kontextu agendy obcí není příliš důležitý. Podobně je třeba 
postupovat i při hodnocení jevů, jejichž výskyt či míra závažnosti 
jsou vysoké, avšak nepředstavují pro obce prioritu (jejich řešení 
na obecní úrovni je neúčinné, demotivující apod.) a obce se proto 
při jejich řešení angažují minimálně (např. vysoká spotřeba 
alkoholu).

3 Žádný, popř. 
zanedbatelný problém

Nevzniká objektivní potřeba tento problém řešit.

4 Okrajový problém Projevy a případné následky tohoto jevu mohou být v určitých 
konkrétních případech významné, všeobecně však nemají na 
spádovém území obce výraznější negativní vliv na charakter 
sociálního prostředí, jeho stabilitu ani na fungování společnosti. 
Potřeba řešit tento problém se objevuje pouze ojediněle.

5 Patří mezi časté problémy 
obce

Sledovaný jev má ve spádovém území obce výrazné negativní 
dopady na charakter sociálního prostředí, jeho stabilitu nebo na 
fungování společnosti, nebo lze odůvodněně očekávat, že by 
takovéto negativní dopady mohl způsobit. Potřeba řešit tento 
problém je zcela zřetelná.

6 Klíčový problém obce Sledovaný jev má zásadní negativní až destruktivní dopady, nebo 
lze odůvodněně očekávat, že by je mohl způsobit. Řešení projevů 
a následků tohoto problému je třeba chápat jako jednu z 
nejdůležitějších problémových priorit spádového území obce.

7 Problémy v mezilidském 
soužití bez etnického 
podtextu

Jedná se například o stížnosti občanů týkající se překračování 
hlukových či hygienických norem nebo nepříliš závažné občansko-
právní spory, jež lze efektivně řešit prostřednictvím mediace. Do 
této skupiny jsou přitom řazeny pouze problémy, u nichž  není 
přítomen etnický nebo rasový podtext.

8 Závažná kriminalita, 
násilné trestné činy

Jedná se například o trestné činy proti životu, zdraví a majetku. 
Pozornost by měla být soustředěna na odhad celkové kriminality 
na sledovaném území, včetně její latentní (skryté) formy. 
Odpověď na tuto podotázku by proto spíše než podle počtu 
evidovaných trestných činů měla reflektovat, nakolik tyto formy 
kriminality mohou postihnout občany žijící na daném území. Jako 
závažnou formu kriminality je třeba chápat rovněž činnost 
organizovaných zločinných skupin a gangů (vyjma skupin 
delikventní mládeže, těm je věnována samostatná podotázka).



9 Děti a mladiství 
vyrůstající v 
problémovém prostředí

Problémovým prostředím se rozumí takové prostředí, v němž dítě 
nemůže dostatečně uspokojovat své základní potřeby (např. 
zanedbávání ze strany rodičů či jiných osob, jimž bylo svěřeno do 
péče) nebo mu hrozí psychická či fyzická újma (týrání). Dále lze 
takto chápat prostředí, v němž je zásadním způsobem ohrožena 
možnost rozvoje osobnosti dítěte nebo ve kterém existují 
závažné předpoklady k narušenému vývoji osobnosti či vzniku 
patologických jevů (závažné psychické onemocnění, 
alkoholismus v rodině, domácí násilí)

10 Aktivity realizované ve 
spádovém území obce

Tento pojem zahrnuje veškeré aktivity zajišťované ve prospěch 
občanů, bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraje, obec nebo 
nestátní subjekty.

11 Rodiče s dítětem/dětmi v 
tíživé životní situaci

Jedná se především o rodiče s dětmi, jimž samotným (domácí 
násilí) nebo jejichž dětem (týrání, zneužívání) hrozí v jejich 
přirozeném prostředí vážná psychická či fyzická újma a jimž 
nemůže být dostatečná ochrana poskytnuta v jejich širším 
rodinném zázemí. Může se jednat rovněž o osoby, které 
z důvodu náhlé životní události (ovdovění, náhlý rozpad 
partnerského či manželského soužití, prudké zvýšení nákladů na 
služby spojené s bydlením apod.) ztrácejí možnost bydlení a tato 
možnost neexistuje ani v jejich širším rodinném zázemí. 
Klíčovým typem sociálními služby pro tuto skupinu osob je 
azylové bydlení pro matky s dětmi.

Tato kategorie osob se specifickými potřebami naopak 
nezahrnuje osoby dlouhodobě žijící v podmínkách hmotné nouze 
(rodiny neplatící nájmné, rodiny využívající možnosti sociálního 
bydlení apod.) ani narušené či dezintegrované rodiny, u kterých 
neplní výchovné funkce žádný z rodičů.

12 Krizová životní situace Krize je zde chápána jako důsledek střetu s překážkou, kterou 
není jedinec schopen zvládnout vlastními silami ani za pomoci 
blízkých osob v přijatelném čase a navyklým způsobem. Spojení 
krizová životní situace potom označuje především nepříznivou 
sociální situaci vzniklou v souvislosti s náhlými a zpravidla 
nepředvídatelnými událostmi (smrt blízké osoby, ztráta 
zaměstnání, bydlení apod.). Typickou formou sociálních služeb 
pro tuto skupiny osob jsou poradenské služby a služby krizové 
intervence.

Toto vymezení pojmu se naopak nevztahuje na chronické krizové 
situace jasně definované typem řešeného problému. Osoby v 
takové situaci jsou zde řazeny do samostatných skupin.

13 Rizikové sociální 
prostředí

Prostředí charakterizované negativními výchovnými vlivy na 
jedince. Může se jednat o narušené fungování rodiny 
(alkoholismus v rodině, delikventní chování rodičů, násilné 
projevy apod.) nebo o různé typy subkultur (delikventní, drogová 
subkultura apod.)



14 Znevýhodňující socio-
kulturní prostředí

Prostředí, v němž má jedinec ztíženy podmínky k 
plnohodnotnému společenskému uplatnění. Charakteristické jsou 
pro takové prostředí snížená možnost dosáhnout vyšších stupňů 
vzdělání a možnost získat dobré pracovního uplatnění. Pro osoby 
žijící v takovém prostředí jsou typické nízké aspirace.

15 Osoby opouštějící 
ústavní péči

Osoby navracející se do běžného prostředí po dlouhodobém 
pobytu v zařízeních ústavního typu. Jedná se především o 
dospívající, kteří vzhledem ke svému věku již nesplňují podmínky 
pro pobyt v dětském domově. Může se však jednat i o jiné osoby, 
které mají dlohodobým pobytem v ústavním zařízení ztížen 
návrat do běžného prostředí vzhledem k narušenosti původního 
přirozeného prostředí, neexistenci tohoto prostředí či zcela 
přetrhaným vazbám k němu.

Do této kategorie nespadají osoby pobývající v ústavním zařízení 
krátkodobě nebo přechodně ani osoby navracející se z výkonu 
trestu.

16 Možnost uspokojit 
specifické potřeby pouze 
v minimálním rozsahu

Všichni příslušníci sledované skupiny mají možnost uspokojení 
vlastních specifických potřeb pouze na takové úrovni, která jim 
zajišťuje základní životní potřeby.

17 Typy sociálních služeb ve 
spádovém území obce

Myšleny jsou veškeré služby uvedeného typu zajišťované ve 
prospěch občanů, bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraje, 
obec nebo nestátní subjekty.

18 Obec, území obce Tyto pojmy jsou v dotazníku použity pouze jako zástupné místo 
spojení "spádové území obce". Použito v případech, kde nebylo 
možné uvést úplné znění, významově však toto spojení odpovídá 
"spádovému území obce".

19 Vybavenost službami v 
příslušné oblasti 
umožňuje uspokojit 
stávající potřeby pouze 
na minimální možné 
úrovni

Stávající kapacity umožňují poskytovat příslušné služby všem 
občanům, jimž jsou určeny, avšak tyto služby jim umožňují zajistit 
pouze základní životní potřeby.

20 Finanční zdroje Vaší obce 
na poskytování 
jednotlivých typů 
sociálních služeb (dále 
jen finanční zdroje)

Myšleny jsou veškeré finační zdroje (obecní, krajské, státní, 
apod.) , jichž lze použít na realizaci služeb uvedených typů. Do 
srovnání ideální potřebné částky s výší finačních prostředků, jež 
jsou aktuálně k dispozici, je třeba zahrnout nejen poměr ideálních 
a dostupných zdrojů pro realizaci služeb spravovaných obcí, ale 
obdobně je třeba zhodnotit rovněž prostředky poskytované jiným 
subjektům prostřednictvím grantových a výběrových řízení nebo 
na základě jiných smluvních vztahů.

V této otázce se nevyjadřujte, k výši finačních zdrojů obcí ve 
spádovém území Vaší obce, ale pouze k výši zdrojů Vaší obce.



21 Finanční zdroje naprosto 
nedostačují

Obec nemá dostatek finančních zdrojů na zřízení či provoz tohoto 
typu sociální služby, ačkoli lze hovořit o objektivní potřebnosti 
této služby, nebo finanční zdroje, které mohou být na 
provozování této služby uvolněny, neumožňují skupině, jíž je 
služba určena, pokrýt ani její základní životní potřeby.

22 Finanční zdroje umožňují 
uspokojit identifikované 
potřeby ve velmi 
omezeném rozsahu

Množství finančních prostředků, které mohou být na provozování 
tohoto typu sociální služby uvolněny, umožňuje uspokojit základní 
životní potřeby pouze malému množství občanů, kterým je tento 
typ služby určen.

23 Finanční zdroje umožňují 
uspokojení potřeb pouze 
na minimální možné 
úrovni

Množství finančních prostředků, které mohou být na provozování 
tohoto typu sociální služby uvolněny, umožňuje poskytovat 
příslušné služby všem občanům, jimž jsou určeny, avšak tyto 
služby jim umožňují zajistit pouze základní životní potřeby.

24 V této oblasti nejsou 
realizovány žádné služby

Služby nejsou realizovány vzhledem k tomu, že nevzniká 
objektivní potřeba tento problém řešit. V případě, kdy tato 
objektivní potřeba existuje, avšak realizaci služeb brání 
nedostatek financí, zvolte odpověď "finanční zdroje naprosto 
nedostačují" (viz poznámka 21).

25 Finanční prostředky Vaší 
obce na služby sociální 
péče, služby sociální 
prevence a zdravotní 
služby

Objem vlastních zdrojů obce (tj. bez započtení finančních zdrojů 
ze státního rozpočtu, krajských rozpočtů atd.), který byl v roce 
2004 vynaložen na zajištění uvedených typů služeb. Údaj 
zahrnuje nejen finační prostředky vynaložené na realizaci služeb 
spravovaných obcí, ale také prostředky poskytnuté subjektům 
provozujícím sociální služby v rámci grantových a výběrových 
řízení nebo jiných smluvních vztahů).

V této otázce se nevyjadřujte, k výši finačních zdrojů obcí ve 
spádovém území Vaší obce, ale pouze k výši zdrojů Vaší obce.

26 Počet osob, jimž byly 
poskytnuty sociální 
služby nebo péče 

Nemáte-li k dispozici přesný údaj, uveďte prosím Váš rámcový 
odhad.

27 Výše finačních zdrojů 
Vaší obce na soc.služby

Procentuální vyjádření významu jednotlivých finančních zdrojů při 
zajišťování sociálních služeb ve Vaší obci.

V této otázce se nevyjadřujte, k výši finačních zdrojů obcí ve 
spádovém území Vaší obce, ale pouze k výši zdrojů Vaší obce.
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Příloha 3: Frekvence výskytu obcí s POU/správ. obvodů hl. m. Prahy s příslušnou velikostí spádového území, jejich váha podle počtu 
obyvatel a podle počtu obcí jednotlivých regionech a ve zkoumaném vzorku. Srovnání údajů na území republiky a ve zkoumaném 
vzorku 

0,0%

10,0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

 do 10 000  10 001 - 50 000  50 001 - 100 000  100 001 a více

Zastoupení na území republiky

Výskyt ve zkoumaném vzorku

Váha podle počtu obyvatel ve spádovém
území      
Váha podle počtu obyvatel ve spádovém
území u zkoumaného vzorku
Váha podle počtu obcí ve spádovém území

Váha podle počtu obcí ve spádovém území u
zkoumaného vzorku

Velikost obce s POU/správního obvodu HMP

Údaje o obcích s POU/spr. obv. dané velikosti

 
Zdroj: Zjištěná data přepočtená podle údajů ČSÚ (počty obyvatel k 1.1. 2004 při zohlednění územního uspořádání platného od 1.1 2005). 
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Příloha 4: Zastoupení jednotlivých velikostních typů obcí s POU/ správ. obvodů v jednotlivých regionech a ve zkoumaném vzorku 
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Zdroj: Zjištěná data přepočtená podle údajů ČSÚ (počty obyvatel k 1.1. 2004 při zohlednění územního uspořádání platného od 1.1 2005). 
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Příloha 5: Zastoupení jednotlivých velikostních typů obcí v jednotlivých regionech a ve zkoumaném vzorku 
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Zdroj: Zjištěná data přepočtená podle údajů ČSÚ (počty obyvatel k 1.1. 2004 při zohlednění územního uspořádání platného od 1.1 2005). 



 304

Příloha 6: Srovnání charakteristik spádových území ve sledovaném regionu a v příslušných regionálních podskupinách zkoumaného 
vzorku 
 

region 

zastoupení velikostních typů 
obcí s POU/správních 

obvodů HMP v regionu a ve 
vzorku 

váha velikostních typů obcí s 
POU / správních obvodů HMP 
podle počtu obcí ve spádovém 

území obce  

váha velikostních typů obcí s POU / 
správních obvodů HMP podle počtu 
obyvatel ve spádovém území obce 

souhrnné srovnání 
charakteristik o 

vzorku a regionu 

procentuální 
zastoupení regionální 

podskupiny ve 
zkoumaném vzorku 

hlavní město Praha prakticky shodné minimálně rozdílná prakticky shodná 7,0% 
Moravskoslezský kraj prakticky shodné prakticky shodná minimálně rozdílná 7,0% 
Středočeský kraj prakticky shodné prakticky shodná minimálně rozdílná 

prakticky shodné 
14,1% 

mezisoučet 28,1% 
Královéhradecký kraj prakticky shodné minimálně rozdílná výrazně se lišící 10,5% 
Ústecký kraj minimálně rozdílné minimálně rozdílná výrazně se lišící 7,0% 
Zlínský kraj výrazně se lišící prakticky shodná prakticky shodná 

minimálně 
rozdílné 

7,9% 
mezisoučet 25,4% 
Jihomoravský kraj výrazně se lišící prakticky shodná diametrálně odlišná 8,8% 
Karlovarský kraj výrazně se lišící výrazně se lišící výrazně se lišící 6,1% 
Pardubický kraj výrazně se lišící výrazně se lišící výrazně se lišící 6,1% 
Plzeňský kraj minimálně rozdílné minimálně rozdílná diametrálně odlišná 3,5% 
Vysočina prakticky shodné výrazně se lišící diametrálně odlišná 

výrazně se lišící 

7,9% 
Mezisoučet 32,4% 
Jihočeský kraj diametrálně odlišné diametrálně odlišná diametrálně odlišná 3,5% 
Liberecký kraj diametrálně odlišné diametrálně odlišná diametrálně odlišná 5,3% 
Olomoucký kraj diametrálně odlišné diametrálně odlišná diametrálně odlišná 

diametrálně 
odlišné 

4,4% 
mezisoučet 13,2% 
území nezjištěno 0,9% 
ČR prakticky shodné prakticky shodná minimálně rozdílná prakticky shodné 100,0% 
 
Zdroj: Zjištěná data přepočtená podle údajů ČSÚ (počty obyvatel k 1.1. 2004 při zohlednění územního uspořádání platného od 1.1 2005) 
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Příloha 7: Počty osob se specifickými potřebami a možnosti uspokojení jejich potřeb - počet validních odpovědí v % 
 

procento odpovědí u jednotlivých otázek 

cílová skupina velikost cílové skupiny - 
validní odpovědi 

možnosti uspokojení 
specifických potřeb - 

uzavřená část otázky, všechny 
odpovědi 

možnosti uspokojení 
specifických potřeb - 

uzavřená část otázky, pouze 
hodnocení situace 

možnosti uspokojení 
specifických potřeb - jiné 

hodnocení, doplňující 
komentář 

tělesně handicapovaní 85,1 99,1 93,9 6,1 
smyslově handicapovaní 79,8 100,0 81,6 0,9 
mentálně handicapovaní 79,8 100,0 81,6 3,5 
osoby se ZP celkem* 87,7 - - - 
senioři 93,0 100,0 94,7 3,5 
rodiče s dětmi na mat. dovolené 82,5 98,2 85,1 5,3 
rodiče s dětmi v obtížné situaci 83,3 99,1 91,2 6,1 
občané v krizové situaci 81,6 99,1 93,0 4,4 
děti a mladiství v krizové situaci 78,1 98,2 88,6 4,4 
dětí a mladiství žijící v rizikovém 
sociálním prostředí 77,2 99,1 85,1 6,1 

osoby  žijící ve znevýhodňujícím socio-
kulturním prostředí 79,8 98,2 83,3 2,6 

osoby bez přístřeší 80,7 97,4 89,5 4,4 
osoby opouštějící ústavní péči 77,2 99,1 79,8 3,5 
osoby vracející se z VTOS 84,2 100,0 89,5 0,0 
děti a mladiství ohrožení drogovou 
závislostí 76,3 98,2 78,9 3,5 

osoby závislé na drogách a léčené 
z drogové závislosti 77,2 98,2 77,2 4,4 

průměr pro všechny skupiny 81,3 98,9 86,2 4,0 
 
* Tato skupina sestávající ze tří výše uvedených skupin byla zavedena s ohledem na případy, kdy respondenti uváděli souhrnné počty pro osoby s tělesným, smyslovým a 
mentálním handicapem. Hodnoty v této kategorii tak nepředstavují průměr ze tří výše uvedených hodnot, ale byly vypočteny na základě statistiky zahrnující jak případy 
s uvedením souhrnného počtu, tak případy, kde byly uvedeny počty u všech tří skupin. 
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Příloha 8: Počty osob se specifickými potřebami - přehled odpovědí v jednotlivých cílových skupinách (jednotné velikostní kategorie) v 
% 
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tělesně handicapovaní 2,6 3,5 8,8 4,4 10,5 17,5 9,6 11,4 11,4 9,6 4,4 0,9 1,8 3,5 179 016 
smyslově handicapovaní 2,6 3,5 14,0 12,3 22,8 25,4 9,6 6,1 1,8 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 25 101 
mentálně handicapovaní 2,6 3,5 14,0 14,0 21,1 21,9 7,0 11,4 2,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 32 829 
osoby s handicapem celkem* 2,6 1,8 7,9 2,6 9,6 19,3 6,1 13,2 14,0 7,9 7,0 1,8 0,9 5,3 236 946 
senioři 2,6 0,9 3,5 1,8 0,9 11,4 10,5 22,8 21,1 8,8 5,3 1,8 4,4 4,4 315 583 
rodiče s dětmi na mat. dovolené 2,6 1,8 13,2 15,8 14,9 22,8 8,8 10,5 3,5 3,5 0,9 0,9 0,0 0,9 73 119 
rodiče s dětmi v obtížné situaci 2,6 1,8 12,3 12,3 18,4 28,1 4,4 9,6 2,6 5,3 0,0 0,9 0,9 0,9 67 207 
občané v krizové situaci 2,6 0,9 14,9 9,6 21,9 21,1 7,9 7,9 5,3 4,4 0,9 1,8 0,9 0,0 63 856 
děti a mladiství v krizové situaci 2,6 1,8 17,5 19,3 19,3 16,7 7,9 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 56 489 
děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním 
prostředí 2,6 2,6 17,5 14,9 21,1 16,7 6,1 10,5 4,4 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 54 763 

osoby žijící ve znevýhodňujícím socio-
kulturním prostředí 2,6 1,8 15,8 18,4 14,9 25,4 7,0 7,9 3,5 1,8 0,0 0,0 0,9 0,0 33 801 

osoby bez přístřeší 2,6 0,9 15,8 17,5 33,3 22,8 2,6 3,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 365 
osoby opouštějící ústavní péči 2,6 1,8 18,4 23,7 38,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 891 
osoby vracející se z VTOS 2,6 0,9 12,3 7,0 27,2 32,5 12,3 4,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 385 
děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí 2,6 3,5 17,5 19,3 22,8 20,2 6,1 5,3 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 42 157 
osoby závislé na drogách a léčené z drog. záv. 2,6 2,6 17,5 17,5 29,8 15,8 7,0 1,8 0,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20 752 
průměr pro všechny skupiny 2,6 2,6 13,5 12,5 20,0 21,2 7,7 8,6 4,6 3,0 1,2 0,5 0,6 1,2 - 

* Viz poznámka u přílohy 7. 
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Příloha 9: Přehled velikostních kategorií u sledovaných cílových skupin - třídění odpovídající jednotlivým skupinám 
 

tělesně 
handicapovaní senioři osoby bez 

přístřeší

osoby 
opouštějící 
ústavní péči

osoby vracejícící 
se z VTOS

děti a mladiství 
ohrož. drogovou 

závislostí

osoby závislé na 
drogách a léčené z 

drog. záv.
0 5,2 1,9 0 21,7 30,7 8,3 25,3 22,7
1 - 9 12,4 0,9 1 - 9 41,3 50,0 32,3 29,9 38,6
10 - 49 20,6 12,3 10 -19 13,0 15,9 19,8 17,2 11,4
50 - 99 11,3 11,3 20 - 29 2,2 2,3 9,4 4,6 4,5
100 - 249 13,4 24,5 30 - 39 5,4 1,1 4,2 2,3 2,3
250 - 499 13,4 22,6 40 - 49 7,6 0,0 5,2 2,3 2,3
500 - 999 11,3 9,4 50 - 74 2,2 0,0 8,3 4,6 6,8
1 000 - 1 499 5,2 5,7 75 - 99 1,1 0,0 6,3 3,4 2,3
1 500 - 1 999 1,0 1,9 100- 149 2,2 0,0 2,1 5,7 0,0
2 000 - 2 499 2,1 4,7 150 - 199 1,1 0,0 2,1 1,1 1,1
2 500 a více 4,1 4,7 200 a více 2,2 0,0 2,1 3,4 8,0
celkem odlehlé a 
extrémní hodnoty 12,4 11,3

celkem odlehlé a 
extrémní hodnoty 16,3 3,4 12,5 18,2 18,2

smyslově 
handicapovaní

mentálně 
handicapovaní

rodiče s dětmi 
na mat. 

dovolené

rodiče s dětmi v 
obtížné situaci

občané
v krizové 

situaci

děti a 
mladiství v 
kriz. situaci

děti a mladiství v 
rizikovém 
prostředí

lidé žijící ve 
znevýhodněném 

socio-kult. prostř.
 0 15,4 17,6 19,1 14,7 11,8 24,7 19,3 23,1
 1 - 9 28,6 26,4 18,1 22,1 26,9 24,7 27,3 18,7
 10 - 29 20,9 18,7 16,0 25,3 18,3 15,7 14,8 24,2
 30 - 49 11,0 8,8 11,7 8,4 7,5 5,6 6,8 7,7
 50 - 99 12,1 8,8 10,6 5,3 9,7 10,1 8,0 8,8
 100 - 149 4,4 7,7 5,3 4,2 4,3 6,7 5,7 4,4
 150 - 199 3,3 4,4 4,3 3,2 4,3 0,0 4,5 3,3
 200 - 249 0,0 2,2 3,2 4,2 1,1 1,1 3,4 2,2
 250- 299 1,1 0,0 1,1 2,1 3,2 5,6 2,3 0,0
 300 - 499 1,1 3,3 3,2 1,1 3,2 2,2 3,4 4,4
 500 a více 2,2 2,2 7,4 9,5 9,7 3,4 4,5 3,3
celkem odlehlé a 
extrémní hodnoty 12,1 19,8 11,7 12,6 21,5 12,4 10,2 17,6 14,0

velikost cílové 
skupiny

skupina odlehlé a extrémní 
hodnoty - celkový 

průměr

velikost cílové 
skupiny

skupina
velikost cílové 
skupiny

skupina

 
Kategorie obsahující odlehlé hodnoty označeny barevně, ztučněním a barevně označeny extrémní hodnoty 
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Příloha 10: Index možnosti uspokojení potřeb* sledovaných specifických skupin podle jednotlivých krajů 
 

cílová skupina 

hl
av

ní
 m
ěs

to
 P

ra
ha

 

Ji
ho
če

sk
ý 

kr
aj

 

Ji
ho

m
or

av
sk

ý 
kr

aj
 

K
ar

lo
va

rs
ký

 k
ra

j 

K
rá

lo
vé

hr
ad

ec
ký

 k
ra

j 

Li
be

re
ck

ý 

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

 k
ra

j 

O
lo

m
ou

ck
ý 

kr
aj

 

Pa
rd

ub
ic

ký
 k

ra
j 

Pl
ze
ňs

ký
 k

ra
j 

St
ře

do
če

sk
ý 

kr
aj

 

Ú
st

ec
ký

 k
ra

j 

V
ys

oč
in

a 

Zl
ín

sk
ý 

kr
aj

 

Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a 

tělesně handicapovaní 2,25 2,33 2,60 3,00 2,46 2,80 3,13 2,20 2,57 2,75 2,62 2,50 2,86 2,38 2,60 
smyslově handicapovaní 2,38 2,50 2,80 3,29 2,91 3,00 3,00 3,00 2,71 3,00 2,50 2,88 3,00 2,57 2,80 
mentálně handicapovaní 2,43 2,33 2,70 3,33 2,45 3,50 3,00 3,00 2,57 2,67 2,82 2,86 3,00 2,40 2,77 
senioři 2,00 2,00 2,00 2,33 2,00 1,80 2,14 1,80 1,57 2,67 1,93 1,75 1,67 2,11 1,95 
rodiče s dětmi na mat. dovolené 2,43 2,00 2,30 2,83 2,17 2,80 2,43 2,00 2,29 3,00 2,08 2,43 2,40 2,29 2,35 
rodiče s dětmi v obtížné situaci 2,57 2,67 2,60 3,29 2,64 3,20 2,86 2,60 3,14 3,25 2,86 3,00 2,88 2,57 2,84 
občané v krizové situaci 2,57 3,00 2,89 3,43 2,50 3,00 3,17 2,60 2,86 3,25 2,86 3,00 3,00 2,67 2,88 
děti a mladiství v krizové situaci 2,38 3,33 2,89 3,43 2,36 3,00 3,00 2,40 3,00 3,25 2,64 2,75 2,88 2,88 2,81 
děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním 
prostředí 2,63 3,33 3,11 3,14 2,75 3,50 3,14 2,80 3,00 3,33 2,92 2,75 2,88 2,71 2,95 

osoby žijící ve znevýhodňujícím                 
socio-kulturním prostředí 2,57 3,00 3,14 3,29 2,50 3,00 3,43 2,75 3,00 3,00 3,07 3,25 2,86 2,57 2,96 

osoby bez přístřeší 3,17 3,00 2,89 3,50 2,92 3,00 3,13 2,50 3,29 3,67 3,60 3,00 3,22 2,78 3,14 
osoby opouštějící ústavní péči 2,57 3,33 3,17 3,43 2,75 3,25 3,20 2,75 3,43 3,00 3,25 2,88 2,88 3,14 3,07 
osoby vracející se z VTOS 2,75 3,33 3,00 3,43 2,69 3,25 3,33 3,00 3,29 3,25 3,46 3,00 3,00 2,88 3,09 
děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí 3,00 3,00 3,22 3,33 3,20 3,00 2,80 3,00 3,17 3,33 3,07 2,86 3,00 2,86 3,07 
osoby závislé na drogách a léčené      z drog. 
záv. 3,00 3,33 3,00 3,33 3,36 2,67 2,75 3,50 3,67 3,25 3,00 2,71 3,25 3,00 3,13 

průměr pro všechny skupiny 2,53 2,79 2,82 3,23 2,63 2,94 3,01 2,62 2,89 3,11 2,88 2,78 2,82 2,69 2,82 

* Aritmetický průměr vypočtený z validních odpovědí, kde hodnota 1 znamenala "výborné", hodnota 2 "velmi dobré", hodnota 3 "možnost uspokojení potřeb pouze v 
minimálním rozsahu" a hodnota 4 "velmi špatné". 
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Příloha 11: Index možnosti uspokojení potřeb* sledovaných specifických skupin podle velikosti spádového území 
 
cílová skupina do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
tělesně handicapovaní 2,94 2,48 2,10 2,67 2,60 
smyslově handicapovaní 3,04 2,75 2,44 2,67 2,80 
mentálně handicapovaní 3,00 2,64 2,80 2,67 2,77 
senioři 2,25 1,84 1,50 2,00 1,95 
rodiče s dětmi na mat. dovolené 2,50 2,27 2,11 3,00 2,35 
rodiče s dětmi v obtížné situaci 2,88 2,81 3,00 2,67 2,84 
občané v krizové situaci 2,97 2,83 2,80 3,00 2,88 
děti a mladiství v krizové situaci 3,10 2,70 2,73 2,33 2,81 
děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním prostředí 3,11 2,91 2,82 2,67 2,95 
osoby žijící ve znevýhodňujícím  socio-kulturním prostředí 3,04 2,96 2,78 2,67 2,96 
osoby bez přístřeší 3,24 3,20 2,60 2,67 3,14 
osoby opouštějící ústavní péči 3,17 3,07 2,78 3,00 3,07 
osoby vracející se z VTOS 3,20 3,12 2,70 2,67 3,09 
děti a mladiství ohrožení drogovou závislostí 3,50 3,02 2,55 2,67 3,07 
osoby závislé na drogách a léčené z drogové závislosti 3,48 3,08 2,63 2,67 3,13 
průměr pro všechny skupiny 2,95 2,80 2,56 2,65 2,82 

* Viz pozn. u přílohy 8. 
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Příloha 12: Pořadové hodnoty početních kategorií, v rámci nichž byla pozorována nejlepší možnost uspokojení specifických potřeb u 
příslušné cílové skupiny (počty osob odpovídající příslušné pořadové hodnotě u jednotlivých skupin viz příloha 9) 
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mentálně handicapovaní

senioři

rodiče s dětmi na mateřské dovolené

rodiče s dětmi v obtížné situaci

občané v krizové situaci

děti a mladiství v krizové situaci

děti a mladiství žijící v rizikovém sociálním prostředí

osoby žijící ve znevýhodňujícím socio-kulturním  prostředí

osoby bez přístřeší

osoby opouštějící ústavní péči

osoby vracející se z VTOS

děti a mladiství ohrožení  drogovou závislostí

osoby závislé na drogách a léčené z drogové závislosti

pořadové hodnota početní kategorie
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Příloha 13: Výskyt problémových jevů a rozsah aktivit realizovaných za účelem jejich řešení - počet validních odpovědí (v%) 
 

sledovaný jev 

výskyt jevu - 
uzavřená část 

otázky, všechny 
odpovědi 

výskyt jevu - 
uzavřená část 
otázky, pouze 

hodnocení situace

výskyt jevu - jiné 
hodnocení, 
doplňující 
komentář 

hodnocení 
opatření - 

uzavřená část 
otázky, všechny 

odpovědi 

hodnocení 
opatření - 

uzavřená část 
otázky, pouze 

hodnocení situace

hodnocení 
opatření - jiné 

hodnocení, 
doplňující 
komentář 

problémy v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu 99,1 95,6 6,1 98,2 92,1 3,5 

projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické 
konflikty 100,0 98,2 5,3 98,2 95,6 1,8 

problémy související s užíváním alkoholu 100,0 98,2 2,6 99,1 90,4 0,0 
problémy související s užíváním drog 99,1 94,7 5,3 99,1 92,1 6,1 
krádeže, drobná kriminalita 100,0 95,6 5,3 99,1 86,8 3,5 
závažná kriminalita, násilné trestné činy 100,0 93,0 5,3 99,1 71,1 1,8 
gambling, závislost na herních automatech 100,0 96,5 5,3 99,1 86,8 2,6 
prostituce, obchod s lidmi 100,0 94,7 2,6 98,2 83,3 0,0 
extrémní chudoba 100,0 97,4 5,3 99,1 95,6 4,4 
neplacení nájemného či služeb spojených s 
bydlením 100,0 99,1 5,3 98,2 95,6 5,3 

lidé bez přístřeší 100,0 99,1 6,1 99,1 97,4 4,4 
dlouhodobá nezaměstnanost 98,2 96,4 6,1 97,4 94,7 5,3 
užívání alkoholu mezi mládeží 100,0 98,2 5,3 97,4 89,5 5,3 
užívání drog mezi mládeží 99,1 96,5 5,3 99,1 91,2 3,5 
delikventní party mládeže 100,0 98,2 3,5 99,1 91,2 2,6 
dětská prostituce 100,0 92,1 4,4 99,1 85,1 0,9 
záškoláctví 100,0 98,2 5,3 99,1 95,6 6,1 
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 100,0 96,5 5,3 99,1 88,6 1,8 
děti a mladiství vyrůstající v problémovém 
prostředí 100,0 98,2 5,3 99,1 93,0 4,4 

děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 100,0 95,6 5,3 97,4 85,1 1,8 
domácí násilí 100,0 90,4 5,3 99,1 78,1 3,5 
průměr pro všechny skupiny 99,8 96,3 5,0 98,7 89,5 3,3 
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Příloha 14: Potřebnost řešení sledovaných problémů v jednotlivých krajích (% odpovědí obsahujících hodnocení přiměřenosti aktivit) 
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problémy v mezilidském soužití bez etnického 
podtextu 62,5 25,0 66,7 100,0 61,5 80,0 75,0 100,0 60,0 75,0 71,4 83,3 87,5 66,7 72,1 

projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické 
konflikty 37,5 25,0 30,0 50,0 30,8 60,0 37,5 50,0 42,9 50,0 57,1 75,0 11,1 37,5 41,7 

problémy související s užíváním alkoholu 85,7 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 71,4 100,0 100,0 100,0 88,9 75,0 93,1 
problémy související s užíváním drog 100,0 75,0 100,0 100,0 90,0 100,0 75,0 100,0 71,4 75,0 100,0 100,0 88,9 66,7 89,4 
krádeže, drobná kriminalita 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,8 96,9 
závažná kriminalita, násilné trestné činy 83,3 100,0 71,4 100,0 60,0 100,0 66,7 50,0 60,0 50,0 75,0 75,0 50,0 57,1 68,8 
gambling, závislost na herních automatech 62,5 100,0 88,9 60,0 69,2 60,0 66,7 100,0 42,9 50,0 76,9 71,4 66,7 66,7 68,4 
prostituce, obchod s lidmi 12,5 0,0 10,0 33,3 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 33,3 11,1 0,0 13,8 
extrémní chudoba 85,7 50,0 60,0 85,7 83,3 60,0 87,5 100,0 28,6 75,0 78,6 75,0 22,2 44,4 66,7 
neplacení nájemného či služeb spojených                    
s bydlením 87,5 100,0 80,0 85,7 90,9 80,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 92,6 

lidé bez přístřeší 71,4 50,0 60,0 71,4 61,5 60,0 75,0 75,0 57,1 75,0 86,7 87,5 55,6 77,8 70,0 
dlouhodobá nezaměstnanost 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 98,1 
užívání alkoholu mezi mládeží 85,7 100,0 100,0 100,0 92,3 100,0 85,7 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 75,0 94,1 
užívání drog mezi mládeží 85,7 100,0 80,0 100,0 84,6 100,0 57,1 100,0 85,7 75,0 100,0 100,0 87,5 75,0 87,4 
delikventní party mládeže 71,4 50,0 55,6 85,7 83,3 60,0 42,9 75,0 57,1 75,0 66,7 100,0 62,5 37,5 66,0 
dětská prostituce 14,3 0,0 10,0 16,7 16,7 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 8,3 
záškoláctví 87,5 50,0 80,0 100,0 84,6 60,0 100,0 75,0 85,7 75,0 92,3 87,5 66,7 50,0 80,6 
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 75,0 100,0 60,0 100,0 92,3 50,0 75,0 100,0 100,0 75,0 76,9 100,0 50,0 62,5 78,0 
děti a mladiství vyrůstající v problémovém 
prostředí 100,0 100,0 77,8 85,7 90,9 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,8 93,3 

děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 85,7 33,3 66,7 57,1 40,0 66,7 71,4 66,7 85,7 75,0 69,2 83,3 44,4 37,5 62,5 
domácí násilí 71,4 0,0 42,9 60,0 66,7 100,0 60,0 100,0 100,0 75,0 91,7 83,3 55,6 44,4 69,3 
průměrně uváděná míra potřebnosti řešení všech 
sledovaných problémů 74,0 64,7 68,6 80,5 72,4 72,2 70,3 81,7 68,3 73,4 77,5 84,5 63,6 58,5 72,0 
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Příloha 15: Potřebnost řešení sledovaných problémů podle velikosti spádového území obce (% odpovědí obsahujících hodnocení 
přiměřenosti aktivit) 
 
sledovaný jev do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 63,9 72,7 90,0 100,0 72,1 
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 34,3 38,3 70,0 100,0 41,7 
problémy související s užíváním alkoholu 97,1 90,7 90,0 100,0 93,1 
problémy související s užíváním drog 82,4 93,0 90,0 100,0 89,4 
krádeže, drobná kriminalita 93,8 100,0 87,5 100,0 96,9 
závažná kriminalita, násilné trestné činy 51,9 73,8 87,5 100,0 68,8 
gambling, závislost na herních automatech 57,6 69,1 100,0 100,0 68,4 
prostituce, obchod s lidmi 12,5 13,2 28,6 0,0 13,8 
extrémní chudoba 63,9 65,0 80,0 100,0 66,7 
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 81,1 98,3 100,0 100,0 92,6 
lidé bez přístřeší 40,5 81,7 100,0 100,0 70,0 
dlouhodobá nezaměstnanost 97,3 98,2 100,0 100,0 98,1 
užívání alkoholu mezi mládeží 87,9 98,2 87,5 100,0 94,1 
užívání drog mezi mládeží 76,5 92,9 90,0 100,0 87,4 
delikventní party mládeže 55,6 68,5 90,0 66,7 66,0 
dětská prostituce 3,0 5,7 28,6 66,7 8,3 
záškoláctví 64,9 89,7 80,0 100,0 80,6 
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 61,8 87,5 85,7 66,7 78,0 
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 85,3 98,3 90,0 100,0 93,3 
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 34,4 73,6 87,5 100,0 62,5 
domácí násilí 45,5 82,2 85,7 100,0 69,3 
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Příloha 16: Přiměřenost opatření realizovaných ve vztahu ke sledovaným problémům v jednotlivých krajích (% odpovědí „problém 
řešen v dostatečné míře“ ze všech odpovědí, kdy bylo řešení problému vnímáno jako potřebné) 
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problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 80,0 0,0 16,7 42,9 25,0 25,0 33,3 75,0 33,3 0,0 30,0 40,0 28,6 50,0 36,0 
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 66,7 0,0 33,3 33,3 25,0 66,7 33,3 50,0 66,7 0,0 37,5 16,7 0,0 33,3 35,6 
problémy související s užíváním alkoholu 0,0 0,0 20,0 16,7 0,0 20,0 14,3 25,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 33,3 12,6 
problémy související s užíváním drog 12,5 0,0 11,1 16,7 11,1 20,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 33,3 14,0 
krádeže, drobná kriminalita 28,6 0,0 22,2 14,3 27,3 0,0 14,3 25,0 14,3 0,0 16,7 16,7 33,3 28,6 20,0 
závažná kriminalita, násilné trestné činy 40,0 0,0 40,0 40,0 16,7 50,0 50,0 0,0 66,7 100,0 33,3 33,3 25,0 50,0 36,4 
gambling, závislost na herních automatech 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 10,0 0,0 0,0 33,3 10,4 
prostituce, obchod s lidmi 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 
extrémní chudoba 50,0 100,0 16,7 33,3 50,0 33,3 14,3 75,0 0,0 33,3 36,4 50,0 0,0 25,0 37,5 
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 42,9 25,0 0,0 33,3 30,0 50,0 25,0 25,0 16,7 33,3 31,3 0,0 42,9 33,3 27,0 
lidé bez přístřeší 0,0 50,0 33,3 0,0 12,5 0,0 16,7 33,3 0,0 0,0 15,4 28,6 40,0 28,6 18,2 
dlouhodobá nezaměstnanost 14,3 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0 12,5 0,0 0,0 0,0 8,3 12,5 0,0 0,0 7,6 
užívání alkoholu mezi mládeží 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 25,0 33,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 
užívání drog mezi mládeží 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 33,3 13,3 37,5 0,0 33,3 13,3 
delikventní party mládeže 20,0 0,0 0,0 16,7 20,0 0,0 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 
dětská prostituce 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - 100,0 - 100,0 - 0,0 - - 25,0 
záškoláctví 57,1 50,0 50,0 28,6 36,4 66,7 37,5 100,0 16,7 33,3 33,3 14,3 33,3 100,0 41,4 
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 33,3 100,0 16,7 40,0 33,3 0,0 33,3 50,0 14,3 0,0 20,0 0,0 0,0 60,0 26,9 
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 50,0 0,0 14,3 16,7 30,0 50,0 50,0 25,0 28,6 25,0 15,4 12,5 11,1 14,3 24,5 
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 33,3 0,0 33,3 0,0 75,0 50,0 60,0 100,0 33,3 0,0 44,4 0,0 50,0 33,3 36,7 
domácí násilí 20,0 - 33,3 0,0 16,7 20,0 33,3 66,7 0,0 0,0 18,2 0,0 20,0 25,0 18,0 
průměrné procento všech problémů vnímaných jako 
dostatečně řešených 33,5 18,5 20,1 17,1 20,9 35,1 27,7 42,1 13,8 13,2 18,0 16,4 15,2 36,2 22,6 

V případech, kdy není uvedena žádná hodnota, nebylo řešení jevu v daném regionu vnímáno jako potřebné. 
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Příloha 17: Přiměřenost opatření realizovaných ve vztahu ke sledovaným problémům podle velikosti spádového území obce (% odpovědí 
„problém řešen v dostatečné míře“ ze všech odpovědí, kdy bylo řešení problému vnímáno jako potřebné) 
 
sledovaný jev do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 34,8 32,5 33,3 100,0 36,0 
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 33,3 30,4 42,9 66,7 35,6 
problémy související s užíváním alkoholu 14,7 8,2 11,1 66,7 12,6 
problémy související s užíváním drog 10,7 11,3 33,3 33,3 14,0 
krádeže, drobná kriminalita 10,0 25,0 14,3 50,0 20,0 
závažná kriminalita, násilné trestné činy 42,9 35,5 14,3 66,7 36,4 
gambling, závislost na herních automatech 10,5 5,3 14,3 66,7 10,4 
prostituce, obchod s lidmi 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
extrémní chudoba 56,5 28,2 12,5 100,0 37,5 
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 36,7 22,8 30,0 0,0 27,0 
lidé bez přístřeší 13,3 16,3 30,0 33,3 18,2 
dlouhodobá nezaměstnanost 16,7 3,6 0,0 0,0 7,6 
užívání alkoholu mezi mládeží 10,3 1,8 14,3 33,3 6,3 
užívání drog mezi mládeží 11,5 17,3 0,0 0,0 13,3 
delikventní party mládeže 10,0 8,1 22,2 0,0 10,3 
dětská prostituce 100,0 0,0 0,0 50,0 25,0 
záškoláctví 41,7 40,4 37,5 66,7 41,4 
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 28,6 28,6 16,7 0,0 26,9 
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 24,1 24,6 22,2 33,3 24,5 
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 36,4 38,5 14,3 66,7 36,7 
domácí násilí 20,0 16,2 16,7 33,3 18,0 
průměrné procento všech problémů vnímaných jako dostatečně 
řešených 23,9 20,6 23,1 44,9 22,6 

V případech, kdy není uvedena žádná hodnota, nebylo řešení jevu v dané velikostní skupině vnímáno jako potřebné. 
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Příloha 18: Srovnání rozsahu problému a přiměřenosti realizovaných opatření (výskyt uvedených typů odpovědí v % validních případů) 
 

sledovaný jev častý nebo klíčový 
problém problém řešen dostatečně validní případy* označení kategorie 

dlouhodobá nezaměstnanost 78,6 6,8 90,4 1 
krádeže, drobná kriminalita 57,0 19,4 81,6 2 
neplacení nájemného či služeb spojených s bydlením 54,0 27,0 87,7 2 
problémy související s užíváním alkoholu 52,1 12,8 82,5 2 
užívání alkoholu mezi mládeží 51,6 6,3 83,3 2 
děti a mladiství vyrůstající v problémovém prostředí 46,4 24,7 85,1 2 
extrémní chudoba 42,3 39,4 62,3 3 
problémy související s užíváním drog 37,5 13,6 77,2 2 
užívání drog mezi mládeží 37,1 13,5 78,1 2 
gambling, závislost na herních automatech 34,3 10,4 58,8 2 
delikventní party mládeže 33,8 10,3 59,6 2 
problémy v mezilidském soužití bez etnického podtextu 33,3 34,7 63,2 3 
prostituce, obchod s lidmi 33,3 0,0 10,5 2 
záškoláctví 29,1 41,9 75,4 4 
lidé bez přístřeší 22,1 18,2 67,5 5 
domácí násilí 22,0 18,6 51,8 5 
projevy rasové nesnášenlivosti, interetnické konflikty 20,0 33,3 39,5 4 
problematika šikany mezi dětmi a dospívajícími 19,5 27,3 67,5 5 
závažná kriminalita, násilné trestné činy 16,7 37,0 47,4 4 
dětská prostituce 12,5 25,0 7,0 5 
děti se syndromem týraného a zneužívaného dítěte 12,1 37,9 50,9 4 

 

označení kategorie charakteristika problémů příslušné kategorie** počet problémů ve skupině 
1 zpravidla nedostatečně řešený, zpravidla významný 1 
2 zpravidla nedostatečně řešený, s proměnlivým významem 10 
3 řešený v různé míře, s proměnlivým významem 2 
4 řešený v různé míře, zpravidla málo významný 4 
5 zpravidla nedostatečně řešený, zpravidla málo významný 4 

 

* Tj. všechny případy, kde bylo řešení problému vnímáno jako potřebné. 
** Srov. pozn. 20 a 21. 
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Příloha 19: Předpoklady realizace sociálních služeb, stávající a optimální rozsah jejich realizace - počet validních odpovědí (v %) 
 

typ sociální služby 

zapojení 
neziskových 
organizací - 

uzavřená část 
otázky 

zapojení 
neziskových 
organizací - 
doplňující 
komentář 

finanční 
zajištění - 
uzavřená 
část otázky 

finanční 
zajištění - 
doplňující 
komentář 

rozsah 
realizace - 
uzavřená 
část otázky 

rozsah 
realizace - 
doplňující 
komentář 

přiměřenost 
potřebám - 

uzavřená část 
otázky 

přiměřenost 
potřebám - 
doplňující 
komentář 

stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 100,0 1,8 100,0 0,9 100,0 3,5 92,1 9,6 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. 
handicapem) 100,0 0,9 99,1 0,0 100,0 0,0 93,0 7,9 

pečovatelská služba 99,8 5,3 100,0 0,0 100,0 2,6 99,1 0,9 
osobní asistence, odlehčovací služby 100,0 0,9 99,1 1,8 99,1 4,4 98,2 1,8 
chráněné bydlení 99,9 1,8 99,1 0,0 98,2 2,6 93,0 7,0 
podporované bydlení 99,8 1,8 100,0 0,0 98,2 1,8 93,9 6,1 
domovy důchodců 99,8 0,0 96,5 1,8 99,1 5,3 93,9 8,8 
penziony pro důchodce 99,9 0,9 99,1 0,9 99,1 0,9 91,2 9,6 
domovy s pečovatelskou službou 99,9 0,9 96,5 0,9 98,2 2,6 99,1 1,8 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 99,9 0,0 97,4 0,9 100,0 0,0 92,1 7,0 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. 
handicapem) 100,0 0,0 97,4 0,9 98,2 0,9 91,2 9,6 

ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a 
domovech důchodců 100,0 0,0 97,4 3,5 99,1 2,6 94,7 5,3 

domácí péče (home care) 100,0 1,8 95,6 6,1 99,1 5,3 94,7 6,1 
azylové služby 100,0 0,0 97,4 0,0 99,1 2,6 93,9 8,8 
domovy na půl cesty 99,9 0,9 98,2 3,5 100,0 0,9 90,4 12,3 
noclehárny 100,0 0,9 99,1 1,8 99,1 2,6 89,5 13,2 
poskytování pomoci v krizové situaci 99,9 0,9 98,2 0,9 99,1 4,4 94,7 5,3 
terapeutické komunity 100,0 1,8 98,2 0,9 100,0 1,8 90,4 10,5 
doléčovací programy 99,9 1,8 99,1 0,9 100,0 1,8 92,1 8,8 
terénní programy v rizik. komunitách 99,9 0,9 100,0 0,0 100,0 1,8 92,1 7,0 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 100,0 0,0 99,1 1,8 100,0 2,6 95,6 5,3 
kontaktní centra 99,9 0,9 97,4 0,9 100,0 2,6 93,9 7,9 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 100,0 0,9 99,1 0,0 99,1 1,8 91,2 7,9 
služby sociální rehabilitace 100,0 0,9 99,1 0,0 99,1 1,8 93,0 6,1 
služby rané péče 100,0 1,8 97,4 1,8 98,2 1,8 92,1 7,0 
poradenství 100,0 0,0 99,1 0,0 100,0 4,4 95,6 3,5 
průměr pro všechny typy služeb 99,9 1,0 98,4 1,1 99,3 2,4 93,5 7,1 
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Příloha 20: Rozsah realizace sledovaných typů sociálních služeb v jednotlivých krajích (% odpovědí uvádějících značný rozsah realizace 
z celkového počtu validních případů) 
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stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 37,5 25,0 20,0 28,6 30,8 0,0 12,5 20,0 14,3 0,0 12,5 0,0 22,2 22,2 18,6 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 25,0 25,0 20,0 14,3 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 44,4 0,0 13,3 
pečovatelská služba 100,0 75,0 90,0 85,7 92,3 100,0 75,0 80,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 77,8 88,5 
osobní asistence, odlehčovací služby 14,3 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 60,0 28,6 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 9,8 
chráněné bydlení 0,0 0,0 20,0 14,3 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 5,4 
podporované bydlení 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 22,2 3,6 
domovy důchodců 28,6 75,0 40,0 42,9 53,8 60,0 87,5 80,0 42,9 25,0 68,8 62,5 44,4 66,7 56,3 
penziony pro důchodce 0,0 0,0 40,0 28,6 23,1 20,0 0,0 60,0 42,9 25,0 31,3 25,0 11,1 44,4 25,9 
domovy s pečovatelskou službou 75,0 75,0 80,0 71,4 75,0 100,0 62,5 100,0 85,7 100,0 73,3 87,5 88,9 55,6 78,4 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 37,5 75,0 20,0 0,0 15,4 0,0 12,5 0,0 14,3 0,0 0,0 25,0 11,1 44,4 16,8 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 0,0 0,0 20,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 11,1 4,5 
ošetř. služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců 12,5 75,0 20,0 14,3 30,8 40,0 12,5 0,0 28,6 25,0 18,8 28,6 22,2 55,6 25,9 
domácí péče (home care) 0,0 50,0 40,0 33,3 38,5 20,0 50,0 20,0 57,1 25,0 37,5 25,0 11,1 44,4 33,0 
azylové služby 0,0 25,0 30,0 14,3 23,1 20,0 12,5 40,0 0,0 0,0 12,5 25,0 0,0 44,4 17,9 
domovy na půl cesty 12,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 12,5 0,0 0,0 4,4 
noclehárny 0,0 25,0 10,0 0,0 7,7 20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 11,1 6,3 
poskytování pomoci v krizové situaci 12,5 0,0 11,1 14,3 15,4 0,0 12,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 7,1 
terapeutické komunity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 11,1 11,1 2,7 
doléčovací programy 12,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 20,0 14,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 4,4 
terénní programy v rizik. komunitách 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 20,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 3,5 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 12,5 0,0 20,0 28,6 23,1 0,0 12,5 20,0 14,3 0,0 6,3 12,5 11,1 22,2 14,2 
kontaktní centra 0,0 25,0 10,0 28,6 7,7 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 12,5 37,5 22,2 22,2 14,2 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 0,0 25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 12,5 3,6 
služby sociální rehabilitace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 12,5 2,7 
služby rané péče 0,0 25,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 6,3 12,5 0,0 12,5 6,3 
poradenství 37,5 75,0 20,0 28,6 53,8 20,0 12,5 40,0 14,3 25,0 37,5 12,5 44,4 33,3 32,7 
průměr pro všechny typy služeb 17,3 27,0 20,4 17,2 21,7 16,8 17,0 26,2 18,3 13,3 17,5 18,1 17,3 26,2 19,5 
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Příloha 21: Rozsah realizace sledovaných typů sociálních služeb podle velikosti spádového území obce (% odpovědí uvádějících značný 
rozsah realizace z celkového počtu validních případů) 
 
typ sociální služby do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 2,6 23,0 45,5 33,3 18,6 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 7,9 14,8 18,2 33,3 13,3 
pečovatelská služba 78,9 93,4 100,0 66,7 88,5 
osobní asistence, odlehčovací služby 2,6 8,3 27,3 66,7 9,8 
chráněné bydlení 0,0 5,0 27,3 0,0 5,4 
podporované bydlení 2,6 3,3 10,0 0,0 3,6 
domovy důchodců 42,1 59,0 90,0 66,7 56,3 
penziony pro důchodce 5,3 31,1 70,0 33,3 25,9 
domovy s pečovatelskou službou 76,3 78,0 90,9 66,7 78,4 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 2,6 21,3 36,4 33,3 16,8 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 2,6 1,7 27,3 0,0 4,5 
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců 18,4 30,0 36,4 0,0 25,9 

domácí péče (home care) 24,3 36,1 45,5 33,3 33,0 
azylové služby 5,3 18,3 54,5 33,3 17,9 
domovy na půl cesty 5,3 4,9 0,0 0,0 4,4 
noclehárny 0,0 4,9 40,0 0,0 6,3 
poskytování pomoci v krizové situaci 0,0 10,0 18,2 0,0 7,1 
terapeutické komunity 2,6 3,3 0,0 0,0 2,7 
doléčovací programy 2,6 6,6 0,0 0,0 4,4 
terénní programy v rizik. komunitách 0,0 4,9 9,1 0,0 3,5 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 0,0 21,3 18,2 33,3 14,2 
kontaktní centra 0,0 18,0 36,4 33,3 14,2 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 0,0 3,3 18,2 0,0 3,6 
služby sociální rehabilitace 2,6 3,3 0,0 0,0 2,7 
služby rané péče 0,0 8,5 9,1 33,3 6,3 
poradenství 7,9 39,3 72,7 66,7 32,7 
průměr pro všechny typy služeb 11,7 21,4 34,3 24,0 19,5 
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Příloha 22: Přiměřenost realizace sledovaných typů sociálních služeb v jednotlivých krajích (% odpovědí „dostatečná“ nebo „výborná“ 
vybavenost z celkového počtu případů, v nichž měly služby příslušného typu v obci uplatnění) 
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stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 66,7 66,7 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 50,0 50,0 0,0 42,9 40,0 20,0 28,6 34,4 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 75,0 50,0 33,3 25,0 28,6 0,0 40,0 20,0 25,0 0,0 33,3 20,0 40,0 20,0 30,2 
pečovatelská služba 100,0 100,0 90,0 85,7 92,3 100,0 87,5 80,0 100,0 75,0 85,7 100,0 88,9 77,8 90,1 
osobní asistence, odlehčovací služby 40,0 33,3 0,0 20,0 0,0 50,0 20,0 20,0 50,0 0,0 0,0 60,0 16,7 16,7 21,1 
chráněné bydlení 40,0 50,0 50,0 33,3 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 50,0 22,4 
podporované bydlení 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 60,0 14,0 
domovy důchodců 0,0 100,0 66,7 0,0 70,0 75,0 87,5 75,0 80,0 50,0 69,2 100,0 50,0 50,0 64,3 
penziony pro důchodce 0,0 0,0 60,0 66,7 60,0 100,0 0,0 50,0 66,7 0,0 37,5 100,0 25,0 50,0 44,9 
domovy s pečovatelskou službou 85,7 100,0 90,0 66,7 83,3 80,0 75,0 80,0 66,7 75,0 64,3 100,0 88,9 71,4 79,8 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 40,0 100,0 20,0 33,3 40,0 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 25,0 50,0 66,7 36,0 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdr. handicapem) 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 33,3 13,8 
ošetř. služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců 16,7 50,0 66,7 25,0 77,8 25,0 83,3 60,0 50,0 50,0 55,6 83,3 50,0 83,3 58,9 
domácí péče (home care) 57,1 33,3 44,4 33,3 61,5 33,3 66,7 40,0 57,1 0,0 50,0 71,4 33,3 44,4 48,5 
azylové služby 16,7 33,3 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 10,0 57,1 0,0 80,0 27,1 
domovy na půl cesty 25,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 11,1 
noclehárny 0,0 100,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 20,0 28,6 0,0 0,0 16,3 
poskytování pomoci v krizové situaci 0,0 0,0 16,7 33,3 28,6 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 10,4 
terapeutické komunity 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 33,3 50,0 33,3 16,1 
doléčovací programy 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 50,0 50,0 14,3 25,0 0,0 33,3 17,5 
terénní programy v rizik. komunitách 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 9,1 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 16,7 0,0 60,0 50,0 16,7 0,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0 20,0 50,0 22,6 
kontaktní centra 0,0 66,7 33,3 50,0 16,7 50,0 33,3 66,7 0,0 0,0 22,2 57,1 33,3 50,0 34,4 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 0,0 50,0 12,5 
služby sociální rehabilitace 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 8,5 
služby rané péče 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 33,3 25,0 50,0 17,4 
poradenství 66,7 100,0 28,6 16,7 72,7 50,0 37,5 60,0 57,1 0,0 72,7 57,1 87,5 28,6 54,3 
průměr pro všechny typy služeb 44,2 57,5 43,4 34,7 56,0 49,3 51,4 34,0 45,5 33,5 46,5 53,5 45,5 45,4 46,5 
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Příloha 23: Přiměřenost realizace sledovaných typů sociálních služeb podle velikosti spádového území obce (% odpovědí „dostatečná“ 
nebo „výborná“ vybavenost z celkového počtu případů, v nichž měly služby příslušného typu v obci uplatnění) 
 
typ sociální služby do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 18,2 35,9 50,0 33,3 34,4 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 9,1 35,9 30,0 33,3 30,2 
pečovatelská služba 83,8 93,4 100,0 66,7 90,1 
osobní asistence, odlehčovací služby 20,0 19,1 27,3 33,3 21,1 
chráněné bydlení 16,7 20,0 30,0 33,3 22,4 
podporované bydlení 25,0 3,8 30,0 0,0 14,0 
domovy důchodců 72,7 66,7 54,5 0,0 64,3 
penziony pro důchodce 27,3 50,0 66,7 0,0 44,9 
domovy s pečovatelskou službou 88,6 78,2 72,7 33,3 79,8 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 37,5 40,0 22,2 33,3 36,0 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 0,0 11,1 33,3 0,0 13,8 
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců 61,1 62,8 44,4 33,3 58,9 

domácí péče (home care) 33,3 54,2 50,0 66,7 48,5 
azylové služby 16,7 23,1 45,5 33,3 27,1 
domovy na půl cesty 14,3 14,8 0,0 0,0 11,1 
noclehárny 0,0 16,1 22,2 0,0 16,3 
poskytování pomoci v krizové situaci 0,0 8,5 18,2 33,3 10,4 
terapeutické komunity 33,3 15,0 14,3 0,0 16,1 
doléčovací programy 40,0 11,5 28,6 0,0 17,5 
terénní programy v rizik. komunitách 0,0 8,3 18,2 0,0 9,1 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 14,3 26,8 18,2 0,0 22,6 
kontaktní centra 33,3 29,3 54,5 33,3 34,4 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 0,0 8,0 33,3 0,0 12,5 
služby sociální rehabilitace 0,0 6,7 10,0 50,0 8,5 
služby rané péče 0,0 18,8 14,3 33,3 17,4 
poradenství 21,7 60,7 80,0 100,0 54,3 
průměr pro všechny typy služeb 57,0 42,8 36,5 27,7 46,5 
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Příloha 24: Zapojení neziskových organizací do realizace sledovaných typů sociálních služeb v jednotlivých krajích (% odpovědí 
uvádějících vyšší aktivitu NNO z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 
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stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 0,0 0,0 50,0 100,0 66,7 0,0 66,7 50,0 75,0 0,0 20,0 33,3 80,0 66,7 50,9 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. hand.) 50,0 0,0 75,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 50,0 0,0 50,0 50,0 60,0 100,0 71,1 
pečovatelská služba 0,0 0,0 10,0 14,3 33,3 0,0 42,9 25,0 14,3 0,0 0,0 0,0 44,4 33,3 17,1 
osobní asistence, odlehčovací služby 100,0 66,7 80,0 66,7 75,0 75,0 75,0 100,0 83,3 0,0 75,0 100,0 100,0 80,0 81,3 
chráněné bydlení 100,0 0,0 66,7 100,0 0,0 0,0 100,0 66,7 0,0 0,0 66,7 100,0 0,0 0,0 57,7 
podporované bydlení 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 21,7 
domovy důchodců 20,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 5,6 
penziony pro důchodce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2,7 
domovy s pečovatelskou službou 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 14,3 8,5 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 25,0 0,0 60,0 0,0 66,7 0,0 100,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 27,8 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. hand.) 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 33,3 
ošetř. služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců 20,0 33,3 20,0 0,0 22,2 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 20,0 15,2 
domácí péče (home care) 75,0 66,7 75,0 100,0 83,3 100,0 71,4 100,0 85,7 33,3 63,6 85,7 100,0 100,0 81,9 
azylové služby 100,0 50,0 66,7 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 40,0 25,0 100,0 75,0 65,8 
domovy na půl cesty 33,3 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 100,0 33,3 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 100,0 44,0 
noclehárny 66,7 0,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 0,0 100,0 50,0 20,0 0,0 100,0 66,7 
poskytování pomoci v krizové situaci 80,0 0,0 50,0 50,0 60,0 50,0 75,0 25,0 100,0 50,0 14,3 50,0 33,3 75,0 47,2 
terapeutické komunity 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 33,3 100,0 100,0 50,0 81,3 
doléčovací programy 50,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 66,7 100,0 100,0 50,0 72,2 
terénní programy v rizik. komunitách 100,0 50,0 66,7 50,0 75,0 33,3 100,0 50,0 0,0 0,0 66,7 85,7 66,7 75,0 66,7 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 66,7 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 66,7 100,0 0,0 33,3 100,0 100,0 100,0 83,7 
kontaktní centra 100,0 100,0 75,0 100,0 33,3 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 57,1 85,7 100,0 100,0 82,6 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 66,7 0,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 100,0 100,0 68,4 
služby sociální rehabilitace 50,0 0,0 33,3 100,0 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 100,0 50,0 100,0 100,0 66,7 66,7 
služby rané péče 50,0 0,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 66,7 100,0 0,0 33,3 66,7 100,0 100,0 75,0 
poradenství 16,7 0,0 0,0 50,0 9,1 50,0 60,0 20,0 42,9 0,0 0,0 28,6 37,5 14,3 22,1 
průměr pro všechny typy služeb 47,6 15,0 37,3 42,8 44,8 30,9 44,3 43,9 44,8 15,0 20,4 43,6 59,5 46,7 39,3 
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Příloha 25: Zapojení neziskových organizací do realizace sledovaných typů sociálních služeb podle velikosti spádového území obce 
(% odpovědí uvádějících vyšší aktivitu NNO z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 
 
typ sociální služby do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 42,9 54,3 50,0 33,3 50,9 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 100,0 70,0 66,7 66,7 71,1 
pečovatelská služba 21,2 15,3 20,0 0,0 17,1 
osobní asistence, odlehčovací služby 50,0 85,4 90,0 100,0 81,3 
chráněné bydlení 0,0 60,0 42,9 100,0 57,7 
podporované bydlení 0,0 16,7 28,6 100,0 21,7 
domovy důchodců 11,8 5,0 0,0 0,0 5,6 
penziony pro důchodce 0,0 4,8 0,0 0,0 2,7 
domovy s pečovatelskou službou 10,7 7,7 9,1 0,0 8,5 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 20,0 28,6 14,3 66,7 27,8 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 0,0 55,6 16,7 0,0 33,3 
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců 20,0 18,4 0,0 0,0 15,2 

domácí péče (home care) 82,6 82,8 80,0 66,7 81,9 
azylové služby 0,0 70,8 55,6 100,0 65,8 
domovy na půl cesty 0,0 53,8 50,0 33,3 44,0 
noclehárny 0,0 60,0 66,7 100,0 66,7 
poskytování pomoci v krizové situaci 0,0 47,2 60,0 66,7 47,2 
terapeutické komunity 100,0 70,0 100,0 100,0 81,3 
doléčovací programy 100,0 60,0 100,0 66,7 72,2 
terénní programy v rizik. komunitách 50,0 64,0 77,8 66,7 66,7 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 100,0 83,3 77,8 100,0 83,7 
kontaktní centra 66,7 79,3 90,9 100,0 82,6 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 100,0 50,0 71,4 100,0 68,4 
služby sociální rehabilitace 50,0 70,0 75,0 50,0 66,7 
služby rané péče 100,0 70,6 83,3 66,7 75,0 
poradenství 17,6 21,8 27,3 33,3 22,1 
průměr pro všechny typy služeb 28,3 43,6 47,5 55,6 39,3 
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Příloha 26: Výše finančních prostředků na realizaci sledovaných typů sociálních služeb v jednotlivých krajích (% odpovědí uvádějících 
dostatek financí z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 
 

typ sociální služby 
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stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 100,0 100,0 75,0 33,3 50,0 0,0 25,0 50,0 20,0 0,0 66,7 0,0 25,0 80,0 52,0 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 100,0 100,0 60,0 25,0 50,0 0,0 20,0 50,0 25,0 0,0 50,0 33,3 25,0 20,0 42,0 
pečovatelská služba 87,5 75,0 80,0 85,7 92,3 100,0 85,7 80,0 100,0 100,0 84,6 87,5 77,8 66,7 85,3 
osobní asistence, odlehčovací služby 20,0 66,7 20,0 20,0 25,0 0,0 0,0 0,0 42,9 50,0 33,3 20,0 25,0 40,0 25,8 
chráněné bydlení 20,0 100,0 50,0 50,0 33,3 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 29,6 
podporované bydlení 20,0 100,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 50,0 30,0 
domovy důchodců 25,0 100,0 75,0 50,0 77,8 100,0 85,7 66,7 60,0 100,0 100,0 100,0 66,7 50,0 75,8 
penziony pro důchodce 50,0 0,0 100,0 66,7 100,0 100,0 33,3 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 66,7 77,8 
domovy s pečovatelskou službou 71,4 100,0 88,9 100,0 83,3 100,0 83,3 60,0 100,0 100,0 90,0 100,0 77,8 60,0 85,7 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 50,0 100,0 50,0 50,0 66,7 0,0 100,0 50,0 40,0 0,0 100,0 100,0 100,0 60,0 63,6 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdr. handicapem) 33,3 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 42,9 
ošetř. služby v úst. soc. péče a domovech důchodců 50,0 100,0 60,0 75,0 87,5 100,0 50,0 66,7 66,7 100,0 100,0 80,0 75,0 60,0 76,3 
domácí péče (home care) 50,0 66,7 66,7 75,0 57,1 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 40,0 57,1 57,1 44,4 51,9 
azylové služby 0,0 50,0 60,0 100,0 42,9 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 16,7 40,0 0,0 75,0 36,2 
domovy na půl cesty 0,0 50,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 24,0 
noclehárny 0,0 100,0 33,3 100,0 50,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 33,3 20,0 0,0 0,0 28,1 
poskytování pomoci v krizové situaci 0,0 0,0 40,0 100,0 50,0 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 25,0 20,0 0,0 0,0 27,3 
terapeutické komunity 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 50,0 0,0 31,3 
doléčovací programy 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 66,7 100,0 0,0 0,0 40,0 
terénní programy v rizik. komunitách 50,0 0,0 25,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0 0,0 0,0 15,8 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 25,0 0,0 60,0 0,0 50,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 28,6 20,0 33,3 50,0 28,3 
kontaktní centra 0,0 100,0 50,0 25,0 66,7 0,0 100,0 33,3 0,0 0,0 60,0 16,7 50,0 40,0 42,9 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 0,0 0,0 33,3 100,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 35,3 
služby sociální rehabilitace 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 0,0 15,4 
služby rané péče 0,0 100,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 33,3 
poradenství 66,7 66,7 40,0 75,0 63,6 66,7 50,0 40,0 0,0 33,3 75,0 50,0 87,5 37,5 55,8 
průměr pro všechny typy služeb 36,8 78,1 61,0 55,4 65,1 63,8 55,5 43,4 37,5 75,0 61,1 44,4 60,0 45,2 55,4 
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Příloha 27: Výše finančních prostředků na realizaci sledovaných typů sociálních služeb podle velikosti spádového území obce (% 
odpovědí uvádějících dostatek financí z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována) 
 
typ sociální služby do 10 000 10 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 a více celý soubor 
stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 40,0 51,5 66,7 33,3 52,0 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 20,0 46,9 40,0 33,3 42,0 
pečovatelská služba 74,3 90,0 100,0 66,7 85,3 
osobní asistence, odlehčovací služby 44,4 23,1 27,3 0,0 25,8 
chráněné bydlení 0,0 33,3 28,6 33,3 29,6 
podporované bydlení 33,3 20,0 42,9 50,0 30,0 
domovy důchodců 68,8 75,7 100,0 50,0 75,8 
penziony pro důchodce 66,7 75,0 100,0 66,7 77,8 
domovy s pečovatelskou službou 82,8 90,0 80,0 50,0 85,7 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 66,7 57,1 85,7 50,0 63,6 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 0,0 50,0 33,3 100,0 42,9 
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech 
důchodců 73,3 77,8 71,4 100,0 76,3 

domácí péče (home care) 42,9 50,9 70,0 50,0 51,9 
azylové služby 40,0 30,0 55,6 33,3 36,2 
domovy na půl cesty 0,0 25,0 42,9 0,0 24,0 
noclehárny 0,0 20,0 50,0 33,3 28,1 
poskytování pomoci v krizové situaci 33,3 18,9 44,4 66,7 27,3 
terapeutické komunity 50,0 22,2 66,7 0,0 31,3 
doléčovací programy 50,0 41,7 50,0 0,0 40,0 
terénní programy v rizik. komunitách 0,0 8,3 33,3 33,3 15,8 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 0,0 32,3 33,3 0,0 28,3 
kontaktní centra 33,3 38,5 60,0 33,3 42,9 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 0,0 42,9 40,0 33,3 35,3 
služby sociální rehabilitace 0,0 7,1 37,5 0,0 15,4 
služby rané péče 0,0 31,3 66,7 0,0 33,3 
poradenství 44,4 55,6 72,7 66,7 55,8 
průměr pro všechny typy služeb 63,0 52,2 54,7 33,1 55,4 
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Příloha 28: Variabilita v hodnocení přiměřenosti rozsahu realizovaných služeb podle dalších sledovaných charakteristik (% případů, 
v nichž byla vybavenost hodnocena jako dostatečná v jednotlivých kategoriích vymezených rozsahem realizace, aktivitou NNO a výší 
finančních zdrojů) 
 

kategorie vymezující jednotlivé podskupiny 

rozsah realizace účast nestátních 
neziskových organizací výše finančních zdrojů 

typ sociální služby 

nízký značný aktivnější méně aktivní nedostatečná dostatečná 

všechny případy 
obsahující 
hodnocení 

přiměřenosti 
služeb aktuálním 

potřebám 
stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 22,0 57,1 30,4 48,0 11,1 64,0 54,4 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 18,0 71,4 31,0 61,5 8,3 78,9 56,2 
pečovatelská služba 41,7 96,0 89,5 92,0 56,2 96,8 98,2 
osobní asistence, odlehčovací služby 13,6 63,6 23,1 27,3 20,9 41,2 67,5 
chráněné bydlení 18,2 60,0 40,0 33,3 18,7 87,5 43,8 
podporované bydlení 10,9 50,0 25,0 17,6 5,6 50,0 44,7 
domovy důchodců 30,0 76,6 50,0 69,7 30,8 79,2 74,6 
penziony pro důchodce 15,8 65,5 0,0 57,6 16,7 66,7 43,0 
domovy s pečovatelskou službou 37,5 88,5 75,0 82,6 61,5 87,2 92,1 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 15,2 76,5 33,3 47,8 20,0 60,0 43,8 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 4,0 75,0 25,0 25,0 0,0 33,3 26,4 
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců 46,7 78,6 88,9 58,2 53,8 70,5 64,9 
domácí péče (home care) 34,4 75,0 53,9 50,0 29,7 78,6 87,7 
azylové služby 7,5 73,7 36,0 50,0 25,0 61,1 52,7 
domovy na půl cesty 4,8 75,0 37,5 7,7 0,0 33,3 40,4 
noclehárny 8,3 57,1 20,0 40,0 15,8 44,4 38,6 
poskytování pomoci v krizové situaci 8,5 25,0 12,5 15,4 3,1 37,5 59,6 
terapeutické komunity 7,1 100,0 42,9 100,0 33,3 75,0 27,3 
doléčovací programy 10,5 100,0 45,5 25,0 50,0 50,0 36,0 
terénní programy v rizik. komunitách 5,8 50,0 8,7 9,1 7,1 75,0 49,1 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 8,5 62,5 35,3 20,0 17,9 61,5 55,2 
kontaktní centra 15,6 87,5 50,0 33,3 28,6 72,2 53,5 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 5,6 75,0 44,4 20,0 16,7 60,0 35,1 
služby sociální rehabilitace 6,5 50,0 8,3 28,6 17,6 0,0 42,1 
služby rané péče 4,9 100,0 30,0 33,3 20,0 55,6 41,2 
poradenství 30,4 91,9 68,4 57,1 39,4 77,1 81,6 
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Příloha 29: Vztah mezi rozsahem realizace a hodnocením přiměřenosti realizovaných aktivit (% z celkového počtu odpovědí 
obsahujících vyjádření k oběma těmto otázkám) 
 

typ sociální služby 
nemá  
v obci 

uplatnění 

je realizováno, 
aniž by mělo 

uplatnění 

realizováno v 
malém rozsahu 
a nedostatečně 

realizováno ve 
velkém 

rozsahu, ale 
nedostatečně 

realizováno    
v malém 

rozsahu, ale 
dostatečně 

realizováno 
ve velkém 
rozsahu a 
dostatečně 

stacionáře (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 41,0 0,0 30,5 8,6 8,6 11,3 
centra denních služeb (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 38,7 0,9 38,7 3,9 8,5 9,3 
pečovatelská služba 0,9 0,0 6,3 3,5 4,4 84,9 
osobní asistence, odlehčovací služby 31,3 0,0 50,9 3,6 8,0 6,2 
chráněné bydlení 52,9 0,0 34,6 1,9 7,8 2,8 
podporované bydlení 52,9 0,0 38,7 1,9 4,7 1,8 
domovy důchodců 20,8 0,0 13,2 14,2 5,7 46,1 
penziony pro důchodce 53,4 0,0 15,5 9,8 2,9 18,4 
domovy s pečovatelskou službou 7,3 0,0 9,0 9,0 5,4 69,3 
domovy soc. služeb pro osoby se zdrav. handicapem 51,4 1,0 26,7 3,8 4,8 12,3 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 70,7 1,0 23,5 1,0 1,0 2,8 
ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců 29,9 1,9 22,4 5,6 19,7 20,5 
domácí péče (home care) 7,4 0,0 38,9 8,4 20,4 24,9 
azylové služby 42,5 1,9 34,9 4,8 2,8 13,1 
domovy na půl cesty 54,4 1,0 38,9 1,0 1,9 2,8 
služby přechodného přenocování (noclehárny) 57,4 0,0 32,7 3,0 3,0 3,9 
poskytování pomoci v krizové situaci 37,4 0,0 50,5 5,6 4,7 1,8 
terapeutické komunity 69,9 0,0 25,3 0,0 1,9 2,9 
doléčovací programy 59,0 1,9 32,4 0,0 3,9 2,8 
terénní programy v rizik. komunitách 46,7 0,0 46,7 1,9 2,9 1,8 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 42,2 0,0 39,4 5,5 3,8 9,1 
kontaktní centra 43,0 0,0 35,6 1,9 6,5 13,0 
nízkoprahová centra pro bezdomovce 61,5 0,0 32,8 1,0 1,9 2,8 
služby sociální rehabilitace 53,9 0,9 40,7 0,9 2,8 0,8 
služby rané péče 53,9 1,0 37,5 0,0 1,9 5,7 
poradenství 14,7 0,0 35,8 2,8 15,6 31,1 
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Příloha 30: Vzájemné srovnání zjištěných hodnot u jednotlivých typů sociálních služeb (řazeno podle klesající aktivity NNO) 
 
typ sociální služby vyšší aktivita NNO značný rozsah 

realizace 
obec je službou dostatečně 

vybavena 
dostatek finančních 

zdrojů 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 84,1 14,0 22,2 27,6 
kontaktní centra pro uživatele drog 82,6 14,0 34,4 42,8 
domácí péče (home care) 82,1 33,6 49,0 52,5 
osobní asistence a odlehčovací služby 81,5 9,8 20,8 27,0 
terapeutické komunity 81,2 2,7 16,1 31,3 
služby rané péče 75,0 6,3 17,0 33,3 
doléčovací programy 72,2 4,4 17,1 40,0 
centra denních služeb pro seniory a osoby se zdrav. handicapem 71,1 13,2 29,7 42,0 
nízkoprahová centra pro osoby bez přístřeší 68,4 3,5 12,5 35,3 
terénní programy v rizikových komunitách 66,7 3,5 8,9 15,8 
služby sociální rehabilitace 66,6 2,7 8,3 15,4 
služby přechodného přenocování (noclehárny) 64,2 6,2 15,9 27,2 
azylové služby 64,1 18,5 28,3 37,5 
chráněné bydlení 55,5 5,4 22,0 28,6 
denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby se zdrav. handicapem 50,9 18,4 33,9 52,0 
poskytování pomoci v krizové situaci 46,3 7,1 10,3 28,6 
domovy na půl cesty 44,0 4,4 10,9 23,0 
domovy se spec. režimem (senioři a osoby se zdrav. handicapem) 33,3 4,5 13,3 40,0 
domovy sociálních služeb pro osoby se zdrav. handicapem 27,8 16,7 36,0 63,6 
poradenské služby 21,8 33,4 54,8 56,4 
podporované bydlení 21,7 3,6 13,7 30,0 
pečovatelská služba 17,9 88,6 90,2 85,5 
ošetřovatelské služby v ústavech soc. péče domovech důchodců 15,0 26,6 59,5 76,7 
domovy s pečovatelskou službou 8,5 78,6 80,0 85,9 
domovy důchodců 5,6 56,6 64,7 76,2 
penziony pro důchodce 2,7 25,7 44,9 77,8 
průměr pro všechny typy služeb 50,4 19,3 31,3 44,3 

% odpovědí uvádějících vyšší aktivitu NNO z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována. 
% odpovědí uvádějících značný rozsah realizace z celkového počtu validních případů. 
% odpovědí „dostatečná“ nebo „výborná“ vybavenost z celkového počtu případů, v nichž měly služby příslušného typu v obci uplatnění. 
% odpovědí uvádějících dostatek financí z celkového počtu případů, v nichž byla služba příslušného typu realizována 
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Příloha 31: Grafické srovnání sledovaných charakteristik u jednotlivých typů sociálních služeb (řazeno podle stoupající aktivity orgánů 
státní správy a samosprávy) 
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Příloha 32: Schématické znázornění vztahu mezi aktivitou orgánů státní správy a samosprávy a dalšími sledovanými charakteristikami 
(průměrné hodnoty pro skupinu sociálních služeb s častějším zapojením státu v méně než 33,3% případů, skupinu sociálních služeb 
s častějším zapojením státu v 33,3-66,6% případů a u skupiny zajišťované častěji státem ve více než 66,6% případů) 
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Příloha 33: Vztah mezi hodnocením finančních prostředků a rozsahem realizace 
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Příloha 34: Vztah mezi hodnocením finančních prostředků a přiměřeností rozsahu 
realizace stávajícím potřebám 
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Bod označený hodnotou 3 reprezentuje pečovatelskou službu. 
Bod označený hodnotou 8 reprezentuje penziony pro důchodce. 
Bod označený hodnotou 9 reprezentuje domovy s pečovatelskou službou. 
Bod označený hodnotou 10 reprezentuje domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem. 
Bod označený hodnotou 12 reprezentuje ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců. 
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Příloha 35: Vztah rozsahu realizace a hodnocení přiměřenosti stávajícím potřebám 
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Příloha 36: Vztah mezi aktivitou státních orgánů a rozsahem realizace 

% resp. uvádějících vyšší aktivitu st. orgánů
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Bod označený hodnotou 3 reprezentuje pečovatelskou službu. 
Bod označený hodnotou 6 reprezentuje podporované bydlení, ostatní body viz předchozí poznámka. 
Bod označený hodnotou 7 reprezentuje domovy důchodců. 
Bod označený hodnotou 8 reprezentuje penziony pro důchodce. 
Bod označený hodnotou 9 reprezentuje domovy s pečovatelskou službou. 
Bod označený hodnotou 10 reprezentuje domovy sociálních služeb pro osoby se zdravotním handicapem. 
Bod označený hodnotou 12 reprezentuje ošetřovatelské služby v ústavech sociální péče a domovech důchodců. 
Bod označený hodnotou 13 reprezentuje domácí péči. 
Bod označený hodnotou 26 reprezentuje poradenské služby. 
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Příloha 37: Vztah mezi aktivitou státních orgánů a přiměřeností stávajícím potřebám 
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Příloha 38: Vztah mezi aktivitou státních orgánů a hodnocením finančních prostředků 
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Bod označený hodnotou 3 reprezentuje pečovatelskou službu. 
Bod označený hodnotou 6 reprezentuje podporované bydlení. 
Bod označený hodnotou 9 reprezentuje domovy s pečovatelskou službou. 
Bod označený hodnotou 11 reprezentuje domovy se spec. režimem pro seniory a osoby se zdrav. handicapem. 
Bod označený hodnotou 13 reprezentuje domácí péči. 
Bod označený hodnotou 15 reprezentuje domovy na půl cesty. 
Bod označený hodnotou 17 reprezentuje poskytování pomoci v krizové situaci 
Bod označený hodnotou 20 reprezentuje terénní programy v rizikových komunitách. 
bod označený hodnotou 22 reprezentuje kontaktní centra pro uživatele drog. 
Bod označený hodnotou 24 reprezentuje služby sociální rehabilitace 
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